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Nabíječ Cellpro Multi4 
Model LC04S04A-MC je určen pro nabíjení  akumulátorů typu LiPo, Li-Ion, A123, NiCd, NiMH a Pb. 
Při automatickém nebo manuálně nastaveném nabíjení může dodávat proud až 4A. Baterie typu Li s 
balančním konektorem je možno nabíjet se současným balancováním jejich článků. 
 

 

 

Vlastnosti 
 

 Jednoduchá obsluha: stačí připojit nabíječ Cellpro Multi4 mezi zdroj proudu a baterii, nastavit 
vhodnou předvolbu a spustit nabíjení. Žádné další propojky nejsou potřebné. Nabíječ 
automaticky vyhodnotí okamžitý stav baterie, nastaví optimální velikost proudu a začne 
nabíjet. Během nabíjení se velikost proudu podle potřeby mění. Ve zvláštních situacích je 
možno nastavit proud ručně, až do hodnoty 4A. 

 Nabíjí baterie typů LiPo, Li-Ion, LiFePO4, A123©, LiMn, NiCd, NiMH a Pb. Na skladě máme 
různé adaptéry pro nabíjení baterií s různými typy konektorů. Je podporováno nabíjení s 
balancováním (podle typu baterie) nebo bez balancováním (s jistým omezením bezpečnosti). 

  V paměti nabíječe může být uloženo až 25 uživatelských předvoleb (User Preset). Ty jsou 
optimalizovány pro nabíjení baterií, které se v modelářské praxi vyskytují. Další knihovna v 
paměti nabíječe obsahuje 50 předvoleb, ze kterých je možno vybrat ty, které potřebujete. 
Pokud spojíte nabíječ s počítačem a použijete program pro řízení nabíječe Charge Control 
Software (CCS), počet předvoleb je neomezený. Předvolby je možno upravit podle vlastních 
požadavků a nabíječ tak bude možno je použít i pro baterie, které v současnosti ještě ani 
neexistuji. Předvolby, uložené v knihovně předvoleb, nelze upravit a tedy ani pokazit. 

  Je možno nabíjet baterie typu Li-xx (2s až 4s s balancováním, 1s až 2s bez balancování) a 
baterie A123  (2s až 4s s balancováním, 1s až 5s bez balancování) s kapacitou až 32Ah.  
Během nabíjení s balancováním je každý článek nabíjen separátně. Tím je dosaženo vysoké 
bezpečnosti, která se blíží bezpečnosti  nabíjení baterií mobilních telefonů.  Typická baterie 
o kapacitě 4Ah je v režimu 2C nabita během cca 50 minut. 

  Balancování článků s přesností 5mV a automatická ochrana proti přebití zajišťují dlouhou 
životnost baterie. Monitorování teploty zabraňuje přebití baterie při nízké teplotě okolí a 
poškození nabíječe při vysoké teplotě okolí. 

 Multifunkční podsvětlený displej umožňuje výběr nastavených předvoleb, výběr předvoleb  
z knihovny a zobrazování dat nabíjení: napětí na jednotlivých článcích, nabíjecí proud, 
napájecí napětí a vložený náboj (mAh). Unikátní veličina „Fuel Display“ zobrazuje aktuální 
percentuální velikost kapacity baterie 

 Počítačový program Charge Control Software (CCS, freeware) umožňuje upravovat, ukládat 
a otevírat předvolby (včetně dat displeje) a zobrazuje graf nabíjení v reálném čase. CCS je 
současně manažer pro updatování firmware. 

 Napájecí napětí je v rozmezí 10–16V DC.  Vstup i výstup má ochranu proti přepólování. 
 

Upozornění 
 

 V zájmu bezpečnosti zachovávejte pokyny, které jsou v tomto manuálu. 
 Baterie LiPol nenechávejte během nabíjení bez dohledu. 
 Čtěte pozorně údaje, které poskytuje dodavatel baterií. 
 Zachovávejte správné postupy při nabíjení, vybíjení a skladování baterií LiPol. 
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Připojení nabíječe 
 
Připojení baterie se servisním konektorem Cellpro 
 Připojení baterie  Cellpro je na následujícím obrázku: 

 

 
 
 

UPOZORNĚNÍ:   Pokud byste se pokoušeli současně nabíjet dvě baterie LiPo/Li-Ion/A123 spojené do 
série, nikdy je nepřipojujte ke dvěma nabíječům, které jsou napájeny z jediného zdroje. Při takovém 
zapojení by baterie byly nabíjeny ve skutečnosti paralelně, protože by se tak propojily zemnící vodiče. 
Pokud by k takové situaci došlo, nabíječ nezačne pracovat.  Může ovšem dojít k poškození jednoho 
nebo obou nabíječů i baterie. Abyste se tomuto problému vyhnuli, je nutné použít dva na sobě 
nezávislé zdroje proudu (např. dvě olověné baterie). Nejjistější je ale dvě sériově spojené baterie 
rozpojit a nabíjet odděleně. 

 
 
Připojení baterií, které nemají servisní konektor Cellpro 
 Máme skladem také adaptéry  pro baterie jiných prodejců než je Cellpro. Zapojení konektoru FMA 

CPBP7 LiPol je na dalším obrázku.  
 

 

 
Poznámka: 
 Při nabíjení pouze silovými kablíky (Ni-xx, Pb, Li-xx bez balancování) se baterie připojí pouze 

prostřednictvím kablíků „Červená, kladný pól sady“ a  „Černá, záporný pól sady“. 
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Nabíjení baterií 
 
Při dodání je nabíječ Multi4 Charger vybaven dvaceti  uživatelskými předvolbami, které jsou 
optimalizovány pro nabíjení běžných baterií. Dále je k dispozici pět volných pamětí pro další 
uživatelské předvolby. Ve většině případů tak stačí vybrat vhodnou předvolbu, připojit baterii a začít 
nabíjet. 
Předvolby jsou určeny pro baterie typů LiPo, Li-Ion, A123, NiCd, NiMH a Pb a řídí běžné nabíjecí 
strategie. Pokud byste potřebovali zvolit jinou nabíjecí techniku, čtěte instrukce v dalším textu. 
V paměti nabíječe je dále knihovna, ve které je uloženo dalších 50 předvoleb. Abyste je mohli použít, 
musí se příslušná předvolba překopírovat do uživatelských předvoleb (25 předvoleb) – viz „Vložení 
předvolby z knihovny předvoleb “ dále.   
1. Nabíječ připojte ke zdroji 12V až 16V (maximum), 5A.  Baterii můžete připojit již v tomto okamžiku 

nebo kdykoliv až  před krokem 4. 
2. Po zapnutí se zobraz obrazovka s uvítáním. Stiskněte a uvolněte tlačítko Mode, zobrazí se menu 

předvoleb (Preset Menu). 

Tip:  Další informace o displeji a navigaci jsou na další stránce. 

 
3. Na displeji předvoleb se zobrazí naposledy použitá předvolba. Když je pro nabíjení vhodná, 

přejděte ke kroku 4. 
 jinak 
Opakovaně tiskněte tlačítko Mode,  dokud se nezobrazí předvolba, kterou potřebujete. (Pokud se 
zobrazí EMPTY PRESET - prázdná předvolba -  stiskněte Mode a dostanete se na začátek 
seznamu předvoleb.) 

Tip:  “Stisk pro reverzování”:  Tlačítko Mode rychle stiskni a uvolni. Znovu stiskni a podrž. Po 
uvolnění se obrazovky přepínají v opačném sledu. Typ přepínání je indikován tónem při stisku: vyšší 
tón = normální, nízký tón = reverzní sled. 

 
4.  Pokud jste to dosud neudělali, připojte k nabíječi baterii.  
5. Stiskněte a držte tlačítko Mode.  Zobrazí se menu operací, obrazovka se několikrát změní. Až 

uvidíte na displeji  START, tlačítko Mode uvolněte. 

6. Na displeji se krátce objeví CHECKING PACK (kontrola baterie). 

7. Na další obrazovce se zobrazí typ baterie (např. LiPo) a požádá o  potvrzení. To je důležité 
bezpečnostní opatření, které zabrání problémům při nesprávném nastavení typu baterie nebo 
předvolby. 

 Když předvolba souhlasí s typem připojené baterie, stiskněte Mode.  Nabíjení se nastartuje. 
    Pokračujte krokem 8. 

 nebo 
 Když předvolba s baterií nesouhlasí, nedělejte nic. Program se vrátí na nastavení předvoleb. 
Pokračujte krokem 3. 

8. Během nabíjení: 
 Stiskem tlačítka Mode se cyklicky zobrazují různé obrazovky. Jejich počet a zobrazená data 
závisí na konfiguraci příslušné předvolby. 

 Ukončení nabíjení 
a. Stiskněte a podržte tlačítko Mode.  Zobrazí se Stop Charge? >No. 
b. Stiskněte tlačítko Mode. Zobrazí se  Stop Charge? >Yes.  Stiskněte a podržte tlačítko 

Mode. 
c. Zobrazí se  CHARGER STOPPED.  Pro přechod do menu předvoleb stiskněte  Mode. 

9.  Při normálním ukončení nabíjení uslyšíte několikrát pípnutí, na displeji se zobrazí ELAPSED 
 [time] / [chemistry] DONE (uplynulý čas /typ HOTOVO). Opakovaným stiskem Mode  se 
 zobrazí údaje o nabíjení. 

10. Baterii odpojte od nabíječe.  Na displeji se zobrazí PACK REMOVED (baterie odpojena). 

11. Pro přechod do menu předvoleb stiskněte  Mode. Můžete nabíjet další baterii. 
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Navigace mezi obrazovkami displeje. 
V následujícím obrázku je znázorněno přepínání mezi obrazovkami displeje pomocí tlačítka Mode. 
Tlačítko je možno stisknout čtyřmi způsoby: 
 

  Stiskni:  tlačítko Mode stiskněte a vzápětí uvolněte. Tak se ve většině případů dostanete na 
další obrazovku. 

  Stiskni a podrž:  tlačítko Mode se stiskne a podrží. 
  Uvolni:  stisknuté tlačítko Mode se uvolní. 
  “Stiskni pro reverzování”:  Tlačítko Mode rychle stiskni a uvolni. Znovu stiskni a 

podrž. Po uvolnění se obrazovky přepínají v opačném sledu. Typ přepínání je indikován 
tónem při stisku: vyšší tón = normální, nízký tón = reverzní sled. 

 
 
 
 
 
Poznámka: V textu návodu se objevuje pojem „Fuel“ … „palivo“. Jedná se o percentuální vyjádření 
okamžité kapacity baterie vzhledem k maximální. V textu budeme používat také pojem FUEL, který je 
srozumitelný a jednoznačný. 
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Nastavení míry proudu v rámci naprogramované předvolby 
 
V rámci jakékoliv naprogramované předvolby je možno nastavit velikost míry nabíjecího proudu. 
Nastavená velikost míry proudu se zachová až do další změny. Míru proudu je možno nastavit i 
pomocí programu CCS.  
Poznámka:  Pojem „míra proudu“ je zvolen proto, že se jedná se jakýsi „ jmenovitý proud“, přesná 
velkost proudu během nabíjení je řízena nabíjecím programem.  
1. Nastavte menu předvoleb. 
2. Pokud je zobrazena předvolba, v jejímž rámci chcete nastavit proud, jděte na krok 3.  

 jinak 
Opakovaně stiskněte Mode, dokud se neobjeví žádaná předvolba. 

3. Tlačítko Mode stiskněte a podržte. Objeví se menu operací, které se postupně mění. Tlačítko 
uvolněte v okamžiku, kdy se zobrazí CHOOSE CHG. RATE. 

4. Na dolním řádku displeje je nyní aktuálně nastavená velikost proudu. 
5. Stiskem Mode se velikost proudu mění po krocích. Buďto se zobrazí v A resp. mA, nebo 

v násobcích kapacity C. Celý seznam se cyklicky opakuje. 

Tip:  “Stisk pro reverzování”:  Tlačítko Mode rychle stiskni a uvolni. Znovu stiskni a podrž. Po 
uvolnění se obrazovky přepínají v opačném sledu. Typ přepínání je indikován tónem při stisku: vyšší 
tón = normální, nízký tón = reverzní sled. To je výhodné, když se potřebujete vrátit zpět: nemusíte 
rolovat přes celý rozsah. 

 
Tip:  Proud se pro malé kapacity baterií mění s krokem 5mA, pro velké kapacity s krokem 0,250A. 
Záleží na konfiguraci předvolby. 

 
6. Když je zobrazena požadovaná velikost proudu, stiskněte a podržte tlačítko Menu. Velikost 

proudu je uložena. Současně se vracíte do menu operací. 
7. V operačním menu uvolněte tlačítko Menu v okamžiku, kdy se na obrazovce ukáže požadovaná 

operace. 
 
 

Odstranění předvolby 
 
Předvolby, které nepotřebujete, můžete kvůli zjednodušení obsluhy odstranit. Prvních 20 předvoleb, 
které jsou zavedeny do paměti při výrobě, v paměti zůstane a můžete je kdykoliv znovu aktivovat. 
 
1. Navigujte do menu předvoleb. 
2. Když se zobrazí předvolba, kterou chcete odstranit, přejděte na krok 3. 

 jinak 
Opakovaně stiskněte Mode, dokud se neobjeví žádaná předvolba. 

3. Tlačítko Mode stiskněte a podržte. Objeví se menu operací, které se postupně mění. Tlačítko 
uvolněte v okamžiku, kdy se zobrazí CLEAR PRESET 

4. Budete požádáni o potvrzení - CLEAR PRESET?  Krátkým stiskem tlačítka Mode se přepíná ano 
(>Yes) - ne (>No). 

5. Odstranění předvolby potvrďte dlouhým stisknutím tlačítka Mode. 
6. Současně se vracíte do menu operací. Tlačítko Menu uvolněte v okamžiku, kdy se na displeji 

zobrazí požadovaná operace. 

Tip:  Program Charge Control Software umožňuje komfortnější konfiguraci předvoleb. Viz další text.  

 
 



Str. 8 

Instalovaná uživatelská knihovna předvoleb 
 
Č. předvolby  Popis 

 
1 LiPo všechny typy, přesné nabíjení 

Pro všechny běžné typy baterií LiPo. Tabulka FUEL je optimalizována pro běžné LiPo baterie 
s proudovým výkonem do 20C. Míra nabíjecího proudu se dá nastavit  na 1C, 2C, 3C  AUTO 
nastavení nebo 0,25 až 4A při ručním nastavení. Nejpřesnější  nabití, ukončuje se při poklesu 
nabíjecího proudu na C/20 a nejdéle po 30 minutách po ukončení fáze CV. Každý článek 
baterie je nabit na 100%. Když budete v tomto režimu nabíjet baterie s větším počtem „C“ (25 
a více), vyhodnocení parametru FUEL nemusí být přesné a nabíjecí proud se může také mírně 
lišit od nastaveného. Základní nastavení nabíjecího proudu je 1C.   

 
2 LiPo všechny typy, zrychlené nabíjení 
  Pro všechny běžné typy baterií LiPo. Tabulka FUEL je optimalizována pro běžné LiPo baterie 

s proudovým výkonem nad 20C. Míra nabíjecího proudu se dá nastavit  na 1C, 2C, 3C  AUTO 
nastavení nebo 0,25 až 4A při ručním nastavení. Nabíjení se ukončuje se při poklesu 
nabíjecího proudu na C/10 a nejdéle po 5 minutách po ukončení fáze CV. Každý článek 
baterie nemusí být nabit na 100%. Když budete v tomto režimu nabíjet baterie s větším počtem 
„C“ (25 a více), vyhodnocení parametru FUEL nemusí být přesné a nabíjecí proud se může 
také mírně lišit od nastaveného. Základní nastavení nabíjecího proudu je 2C.   

 
3 LiPo všechny typy, prodloužená životnost baterie (4.1V) 
   Odpovídá základnímu nastavení podle předvolby 1 ale maximální napětí je sníženo na 4,1V. 

Tak je možno prodloužit životnost baterií za cenu mírného snížení jejich výkonu.Tabulka FUEL 
je optimalizována pro akku s proudovým výkonem do 20C a je upravena pro nižší max. napětí. 

 
4 LiPo všechny typy, malá kapacita, balancování 
   Předvolba optimalizuje nabíjení baterií LiPo s malou kapacitou a s balancováním. 

Doporučujeme použít předvolbu pro nabíjení baterií s kapacitou od 5mAh do 500mAh. Proud 
se nastavuje ručně, v rozmezí 5 až 500 mA s krokem 5mA.  Pro baterie s výkonem do 20C. 

 
5 LiPo 1s/2s malé typy, bez balancování 
    Speciální předvolba pro baterie s malou kapacitou 1S až 2S bez balančních konektorů 

(halolety). Při nabíjení se články nebalancují. Při nabíjení v tomto režimu nenechávejte baterie 
bez dozoru. Tabulka FUEL je optimalizována pro běžné LiPo baterie o výkonu do 20C. 
Podmínky pro ukončení jsou shodné jako v předvolbě 2. 

 
 
6 LiPo všechny typy, skladování  
   Speciální předvolba pro nabití na skladovací napětí 3,86V na článek. Předvolba funguje pouze 

v případě, že napětí baterie je nižší, než skladovací. Proud je možno nastavit ručně v rozmezí 
0,25 až 4A. Základní nastavení je 2A. 

 
7 LiPo REVO Black, přesné nabíjení 
   Předvolba odpovídá předvolbě 1 ale je nastavena speciálně pro akku REVOLECTRIX Black 

Label. Když ji použijete pro jiné baterie, hodnoty a proudy nemusí odpovídat přesně 
skutečnosti. Základní nastavení proudu je 1C AUTO. 

 
8 LiPo REVO Black, zrychlené nabíjení 
   Předvolba odpovídá předvolbě 2 ale je nastavena speciálně pro akku REVOLECTRIX Black 

Label. Když ji použijete pro jiné baterie, hodnoty a proudy nemusí odpovídat přesně 
skutečnosti. Základní nastavení proudu je 2C AUTO. 

 
9 LiPo REVO Black, prodloužená životnost baterie (4.1V) 
   Předvolba odpovídá předvolbě 3  ale je nastavena speciálně pro akku REVOLECTRIX Black 

Label. Když ji použijete pro jiné baterie, hodnoty a proudy nemusí odpovídat přesně 
skutečnosti. Základní nastavení proudu je 2C AUTO. 

 
10 A123 2300 mAh, přesné nabíjení 
     Pro  baterie A123, 2300mAh s balancováním. Baterie musí být vybavena servisním 

konektorem. Tabulka FUEL je optimalizována pro tyto baterie s proudovým výkonem. Míra 
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nabíjecího proudu se dá nastavit  na 1C, 2C, 3C  AUTO nastavení nebo 0,25 až 4A při ručním 
nastavení. Nejpřesnější  nabití, ukončuje se při poklesu nabíjecího proudu na C/20 a nejdéle 
po 30 minutách po ukončení fáze CV. Každý článek baterie je nabit na 100%. Když použijete 
jiný typ baterií LiFePO4 než A123, vyhodnocení parametru FUEL nemusí být přesné a nabíjecí 
proud se může také mírně lišit od nastaveného. Základní nastavení nabíjecího proudu je 4A.  
    

 
11 A123 2300 mAh, zrychlené nabíjení 
   Pro  baterie A123, 2300mAh s balancováním. Baterie musí být vybavena servisním 

konektorem. Tabulka FUEL je optimalizována pro tyto baterie s proudovým výkonem. Míra 
nabíjecího proudu se dá nastavit  na 1C, 2C, 3C  AUTO nastavení nebo 0,25 až 4A při ručním 
nastavení. Nejpřesnější  nabití, ukončuje se při poklesu nabíjecího proudu na C/20 a nejdéle 
po 15 minutách po ukončení fáze CV. Články baterie nemusí být nabity na 100%. Když 
použijete jiný typ baterií LiFePO4 než A123, vyhodnocení parametru FUEL nemusí být přesné 
a nabíjecí proud se může také mírně lišit od nastaveného. Základní nastavení nabíjecího 
proudu je 4A.   

 
12 A123 2300 mAh, bez balancování 
   Pro  baterie A123, 2300mAh bez balancováním. Baterie nemusí být vybavena servisním 

konektorem. Tabulka FUEL je optimalizována pro tyto baterie s proudovým výkonem. Míra 
nabíjecího proudu se dá nastavit  na 1C, 2C, 3C  AUTO nastavení nebo 0,25 až 4A při ručním 
nastavení. Nabíjení se  ukončuje se při poklesu nabíjecího proudu na C/10 a nejdéle po 15 
minutách po ukončení fáze CV. Články baterie nemusí být nabity na 100%. Napětí na 
jednotlivých článcích nemusí být shodné ale u tohoto typu baterií to není vážný problém. 
Balancování ovšem v každém případě důrazně doporučujeme. Když použijete jiný typ baterií 
LiFePO4 než A123, vyhodnocení parametru FUEL nemusí být přesné a nabíjecí proud se 
může také mírně lišit od nastaveného. Základní nastavení nabíjecího proudu je 4A.   

 
 
13 A123 1100 mAh, přesné nabíjení 
    Pro  baterie A123, 1100mAh s balancováním. Baterie musí být vybavena servisním 

konektorem. Tabulka FUEL je optimalizována pro tyto baterie s proudovým výkonem. Míra 
nabíjecího proudu se dá nastavit  na 1C, 2C, 3C  AUTO nastavení nebo 0,25 až 4A při ručním 
nastavení. Nejpřesnější  nabití, ukončuje se při poklesu nabíjecího proudu na C/20 a nejdéle 
po 30 minutách po ukončení fáze CV. Každý článek baterie je nabit na 100%. Když použijete 
jiný typ baterií LiFePO4 než A123, vyhodnocení parametru FUEL nemusí být přesné a nabíjecí 
proud se může také mírně lišit od nastaveného. Základní nastavení nabíjecího proudu je 4A. 

 
14 A123 1100 mAh, zrychlené nabíjení 
   Pro  baterie A123, 1100mAh s balancováním. Baterie musí být vybavena servisním 

konektorem. Tabulka FUEL je optimalizována pro tyto baterie s proudovým výkonem. Míra 
nabíjecího proudu se dá nastavit  na 1C, 2C, 3C  AUTO nastavení nebo 0,25 až 4A při ručním 
nastavení. Nejpřesnější  nabití, ukončuje se při poklesu nabíjecího proudu na C/20 a nejdéle 
po 15 minutách po ukončení fáze CV. Články baterie nemusí být nabity na 100%. Když 
použijete jiný typ baterií LiFePO4 než A123, vyhodnocení parametru FUEL nemusí být přesné 
a nabíjecí proud se může také mírně lišit od nastaveného. Základní nastavení nabíjecího 
proudu je 4A.   

 
 
15 A123 1100 mAh, bez balancování 
   Pro  baterie A123, 1100mAh bez balancováním. Baterie nemusí být vybavena servisním 

konektorem. Tabulka FUEL je optimalizována pro tyto baterie s proudovým výkonem. Míra 
nabíjecího proudu se dá nastavit  na 1C, 2C, 3C  AUTO nastavení nebo 0,25 až 4A při ručním 
nastavení. Nabíjení se  ukončuje se při poklesu nabíjecího proudu na C/10 a nejdéle po 15 
minutách po ukončení fáze CV. Články baterie nemusí být nabity na 100%. Napětí na 
jednotlivých článcích nemusí být shodné ale u tohoto typu baterií to není vážný problém. 
Balancování ovšem v každém případě důrazně doporučujeme. Když použijete jiný typ baterií 
LiFePO4 než A123, vyhodnocení parametru FUEL nemusí být přesné a nabíjecí proud se 
může také mírně lišit od nastaveného. Základní nastavení nabíjecího proudu je 4A. 
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16 A123 všechny typy, skladování 
   Speciální předvolba pro nabití na skladovací napětí 3,35V na článek. Předvolba funguje pouze 

v případě, že napětí baterie je nižší, než skladovací. Proud je možno nastavit ručně v rozmezí 
0,25 až 4A. Základní nastavení je 3A. 

 
 
17 NiCd rychlé nabíjení s následujícím udržovacím nabíjením 
   Základní rychlé nabíjení baterií NiCd s ukončením po dosažení delta-peaku a  následným  

udržovacím nabíjením. Proud je nutno nastavit ručně v rozmezí 0,25 až 4A, základní nastavení 
je 1A. Je možno nabíjet baterie sestavené z 1 až 12 článků. Velikost delta peaku je 5mV.  
Proud pro udržovací nabíjení je 1/20 nastaveného. Pokud není dosaženo delta peaku, nabíjení 
se ukončí po 4 hodinách. Udržovací nabíjení trvá max. 1 den. 

 
18 NiMH rychlé nabíjení s následujícím udržovacím nabíjením 
   Základní rychlé nabíjení baterií NiMH s ukončením po dosažení delta-peaku a  následným  

udržovacím nabíjením. Proud je nutno nastavit ručně v rozmezí 0,25 až 4A, základní nastavení 
je 1A. Je možno nabíjet baterie sestavené z 1 až 12 článků. Velikost delta peaku je 5mV.  
Proud pro udržovací nabíjení je 1/20 nastaveného. Pokud není dosaženo delta peaku, nabíjení 
se ukončí po 4 hodinách. Udržovací nabíjení trvá max. 1 den. 

 
19 NiCd/NiMH 24 hod. pomalé nabíjení 
   Předvolba pro 24 hodinové nabíjení baterií NiCd a NiMH. Proud je nutno nastavit ručně, 

v rozsahu 5 až 300mA. Základní nastavení je 100mA. Je možno nabíjet baterie sestavené z 1 
až 12 článků. Nabíjení trvá max. 2 dny. 

 
20 Pb 12V SLA  nebo Gel  
   Základní  nabíjení baterií Pb (kyselina nebo gel) s jmenovitým napětím 12V.  Proud je nutno 

nastavit ručně v rozmezí 0,25 až 4A, základní nastavení je 4A.  Pokud potřebujete nabíjet 
baterii s napětím 6V, můžete vyhledat příslušnou předvolbu v knihovně předvoleb. Nabíjení se 
v každém případě ukončí po 16 hodinách. 

 
21 - 25 neobsazeno 
   Může se obsadit libovolnou předvolbou z knihovny v nabíječi nebo z počítače. 
 

 
 Odstranění předvolby:  Viz  “Odstranění předvolby“, výše.  Příslušný paměťový blok se pak 
zobrazí hlášením EMPTY PRESET (prázdná předvolba) dokud ho nezaplníte jinou předvolbou 
z knihovny předvoleb (Library Preset). 

  Vložení předvolby z knihovny předvoleb ( Library Preset) do paměťového bloku:  Viz „Vložení 
předvolby z knihovny předvoleb“.  Když je paměťový blok prázdný, zaplní se novými daty. Když 
prázdný není, dosavadní data se přepíšou novými. 

 Zálohování a obnovení předvoleb pomocí CCS: Viz “Práce se soubory”. 
 
Strategie pro organizování uživatelských předvoleb (User Presets). 
Předpokládejme, že potřebujete jen malou část z předvoleb, které jsou v nabíječi dostupné z výroby. 
Ostatní jsou (třeba jen v jisté době) pro vás zbytečné a zdržují. Jak užitečné předvolby organizovat? 

 Když nepoužíváte aplikaci CCS, postupujte podle odstavce Vložení předvolby z knihovny 
předvoleb a vložte užitečné předvolby od první pozice dále. Přebytečné předvolby vymažte – viz 
Odstranění předvolby. 
Když narazíte na první prázdnou předvolbu, ohlásí se jako EMPTY PRESET. Abyste nemuseli 
procházet všechny prázdné předvolby, přepněte do reverzování „stiskem pro reverzování“ a 
rychle se vrátíte na předchozí pozice. 

 S použitím aplikace CCS:  Pod záložkou Presets přesuňte všechny užitečné předvolby v tabulce 
nahoru. Ostatní předvolby označte jako skryté (Hide). Proveďte update nabíječe pomocí Update 
Charger. Nyní se v menu předvoleb nabíječe budou zobrazovat pouze vybrané předvolby. (Viz 
také odstavec „Řídící počítačový software“). 
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Vložení předvolby z knihovny předvoleb  
 
Nabíječ Multi4 má v paměti knihovnu předvoleb (Library Preset), která obsahuje 50 položek. 
Předvolby, uložené v této knihovně, nelze změnit. Můžete je však použít jako základ k vytvoření 
uživatelských předvoleb (User Preset), které je možné dále upravovat. Knihovna obsahuje předvolby, 
které jsou vhodné pro převážnou většinu akumulátorů, se kterými je možno se setkat.  
Předvolby z knihovny lze použít jako náhradu nebo jako doplnění seznamu uživatelských předvoleb. 
Maximální počet uživatelských předvoleb je 25. Poté, kdy vložíte do seznamu uživatelských předvoleb 
některou předvolbu z knihovny, můžete ji podle libosti upravovat: můžete např.  změnit míru proudu, 
nebo – pokud máte k dispozici program CCS – můžete změnit až 80 parametrů nabíjení. 
1. Navigujte na menu předvoleb (Preset Menu). 
2. Když chcete nahradit některou uživatelskou předvolbu, přejděte na krok 3. 

 jinak 
podržte tlačítko Mode tak dlouho, až se zobrazí předvolba, kterou chcete nahradit 
 nebo 
podržte tlačítko Mode tak dlouho, až se zobrazí hlášení EMPTY PRESET. Tak se nová předvolba 
uloží do neobsazeného bloku paměti. 

3. Stiskněte a podržte tlačítko Mode.  Zobrazí se operační menu, cykluje se. Když uvidíte PRESET 
LIBRARY, tlačítko  Mode uvolněte. 

4. Na displeji je nyní zobrazen několik prvních předvoleb z knihovny (Library Presets).  Opakovaným 
stiskem Mode je možno v seznamu cyklicky listovat. Pro zrychlení můžete také použít 
reverzování funkce tlačítka. 

5. V okamžiku, kdy se zobrazí požadovaná předvolba z knihovny, dlouze stiskněte Mode. 

6. Následuje žádost o potvrzení.  Tlačítkem  Mode můžete změnit přijmutí (>Y)nebo odmítnut(>N) 
volby. 

7. Potvrzení se provede dlouhým stiskem tlačítka Mode.  Když jste v kroku 6 zvolili Y (ano), položka 
z knihovny předvoleb bude překopírována do uživatelských předvoleb. 

8. Následuje automatický návrat do menu operací. Tlačítko  Mode  uvolněte ve vhodném okamžiku. 
 
Otevřená architektura předvoleb 
Nabíječ Multi4 je řízený předvolbami. Všechny parametry nabíjení  jsou předepsány v rámci dané 
předvolby. Skutečnost, že UŽIVATEL může nastavit přesné parametry každé předvolbu může být 
označena jako „otevřená architektura“. 
Příklad: Každý automatický režim, který je možno nastavit jako předvolbu, obsahuje řídící tabulku, 
která je zaplněna jistými hodnotami. Ty jsou pak používány pro přesné řízení nabíjecího procesu. 
Když například máte alku LiPo typu REVO black, vyberete příslušnou předvolbu. Ta již v sobě 
obsahuje tabulku s daty, které určují optimální nabíjecí proces pro tento typ akumulátoru. 
Když hodláte nabíjet baterii, musíte v první řadě najít vhodnou předvolbu (User Preset). Pokud ji 
nenajdete, můžete ji vytvořit výběrem z knihovny předvoleb (Library Preset). Nebo můžete použít 
aplikaci CCS a pak máte mnohem větší možnosti výběru, úprav a uložení nově vytvořené předvolby. 
Můžete dokonce novou řídící tabulku vytvořit: zvolíte manuálně nabíjení proudem 1C a průběh 
nabíjení zaznamenáte. Tak vznikne nová řídící tabulka, kterou můžete přiřadit k předvolbě.  
 
Knihovna předvoleb se u výrobce průběžně doplňuje, při každém novém stažení CCS získáte i novou 
knihovnu předvoleb.  
Metoda řízení nabíjení umožní použít nabíječ i pro články, které dosud čekají na své vynalezení. 
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Praktické informace o nabíječi Multi4  
 
Všeobecné informace 

 Protože vyrovnávací strategie  FMA monitoruje napětí na jednotlivých článcích, není nutné baterii 
před nabíjením ochlazovat. Je možno nabíjet okamžitě po přistání. Technologie FMA je jediná, 
které takové zacházení s bateriemi umožňuje aniž by došlo k jejich poškození. 

 Jednotlivé články baterie mají po vybití různá napětí. Nabíječ Multi4 při nabíjení napětí vyrovnává. 
 Články, které se nabíjejí nejrychleji, jsou v baterii nejslabší. Po ukončení nabíjení mají tyto články 
nejvyšší napětí. Je to z toho důvodu, že mají malou kapacitu a proto se nabíjejí rychleji než 
kvalitnější články s vyšší kapacitou. 

 Když nabíječ po připojení baterie signalizuje LOW VOLT RESTORE, baterie byla při posledním 
použití nadměrně vybita. Nabíječ se pokusí opravit baterie LiPo, které mají napětí na článek 
v rozmezí 0,5V až 2,7V a baterie A123 s napětím 0V až 2V. Opakovaným nadměrným vybitím se 
články velmi rychle ničí.  

 Podle běžně přijímané definice jsou články LiPo na konci životnosti v okamžiku, kdy se nedají 
nabít na víc než 80% kapacity. Užitečný počet cyklů závisí na mnoha faktorech: kvalita článků, 
velikost vybíjecího proudu, množství vnitřního tepla při vybíjení atd. Články ve starších bateriích 
mohou vykazovat větší rozdíly v napětí, nabíječ Multi4 je přesto dokáže „srovnat“ s přesností 
5mV. Balancování takových baterií ale může proces nabíjení dost prodloužit. Při nabíjení staré 
baterie s větší kapacitou může být na displeji údaj FUEL=99% i několik hodin. Vhodnou 
předvolbou lze omezit celkový čas nabíjení. „Srovnání“ několika posledních milivoltů může trvat 
velmi dlouho, ale na výkon baterie nemá prakticky žádný vliv.  
  

 
Nabíjení baterií 

 Můžete počkat až do konce nabíjení nebo je můžete kdykoliv ukončit. Baterie se v žádném 
případě nemůže poškodit. 

 Když je baterie nabita na 80% kapacity nebo dokonce méně a používáte regulátor s automatickou 
detekcí počtu článků, může dojít k nesprávnému nastavení odepínacího napětí regulátoru, 
hlubokému vybití článků baterie a jejich poškození. Automatická detekce funguje obvykle správně 
když je baterie nabita na nejméně  90% své jmenovité kapacity. 

 Abyste ušetřili čas, doporučujeme ukončit nabíjení při dosažení 95%  kapacity. Nabití posledních 
5%  trvá velmi dlouho.  Předvolby jsou naprogramovány tak, aby nabíječ signalizoval zvukovým 
signálem dosažení 90%  kapacity baterie. Naprogramování je možno upravit pomocí  programu 
CCS. 

 Některé baterie sníží napětí o cca 0,1 V během hodiny po nabití. To je normální jev, který se 
zhoršuje během stárnutí baterie.. 

 Při nabíjení baterií A123 které byly hlouběji vybity není nabíječ schopen správně identifikovat 
počet článků. Proto použije nejprve větší proud ke jejich „probuzení“, poté se počet článků 
překontroluje. 

 Navzdory některým opačným názorům se baterie A123 vybitím pod 2,0V/článek ničí. Nabíječ 
požaduje minimální napětí jednoho článku 1,5V. Pokud je napětí článku nižší, je téměř zbytečné 
pokoušet se o jeho oživení. Může se to sice podařit ale po několika dalších cyklech nastane 
definitivní konec. Nabíječ odmítne spolupracovat a vydá příslušné kódy.  

 
Skladování baterií 

 Akumulátory LiPo a A123 by mely být skladovány nabité na cca 50% své jmenovité kapacity. 
K tomuto účelu je připravena předvolba LiPo All Brands Storage Charge (pro skladování 
baterií LiPo) a předvolba  A123 All Cpcty Storage Charge (pro skladování baterií A123).  

UPOZORNĚNÍ:  Ujistěte se, zda používáte správný typ předvolby. Mohlo by dojít k poškození baterie. 

 
 Baterie LiPo nabité na 100% by se neměly ochladit pod pokojovou teplotu. Baterie s vloženou 
kapacitou 90% nebo méně se mohou ochladit teplotu na 0ºC i nižší. 
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Jak funguje režim automatického řízení proudu 
Režim automatického řízení proudu (Auto Current Mode, míra proudu s označením Ax.0C) přesně 
monitoruje napětí na jednotlivých článcích v baterii LiPo, LiIon, A123. Když je naměřená rychlost 
nabíjení příliš vysoká (vysoký proud), nabíjení se zpomalí. V opačném případě se proud zvýší. 
Nabíječ nastavuje nabíjecí proud v jednominutových intervalech.  
 
Po odstartování nabíjecího procesu přístroj měří a určuje nejvhodnější parametry nabíjení. To trvá 
nějaký čas, může to být až 30 minut.. To je normální a baterie se tím nijak nepoškodí.  
Následující graf znázorňuje typický průběh nabíjení baterie o kapacitě 2,1Ah nominálním proudem 
1.0C auto. Nabíjecí proud na počátku procesu je 500 mA (lze nastavit v předvolbě). Následuje 
poměrně  rychlé snižování proudu následované jeho postupným  zvyšováním, až dojde k ustálení 
proudu na hodnotě 1C (zde 1,25A). Když se nabíjecí proces blíží ke konci, proud klesá. Nabíjení se 
ukončí při poklesu proudu na 0,1C. Baterie se považuje za plně nabitou. 
 
Během několika minut se proud začne zvyšovat, až dosáhne velikosti cca 1C (zde 1,9A). To je trochu 
méně než ideální hodnota 2,1A. Algoritmus je zde úmyslně konzervativní. Ke konci nabíjecího 
procesu proud klesá. Při poklesu na 0,05C je baterie považována za nabitou. Pokud jsou již také 
vybalancovány jednotlivé články, nabíjení se ukončí. Parametry ukončování je možno nastavit 
v příslušné předvolbě 

 
   

V režimu 1.0C Auto Current Mode trvá  nabití zcela vybité baterie (přesněji „správně vybité baterie“) 
cca 60 až 80 minut. Nabíjecí režim bere v úvahu také stav baterie při připojení, takže plné nabití trvá 
cca půl hodiny. 
 

Řídící počítačový software (Charge Control Software, CCS) 
 
Řídící software Cellpro Multi4 Charge Control Software (CCS) dává velký výběr možností k nastavení, 
řízení a zobrazování nabíjecího procesu atd. Program je zdarma. 
 
Umožňuje: 

 Zobrazení, potlačení, uložení, otevření a sdílení předvoleb. 
 Úpravu až  80 parametrů v rámci předvolby. 
 Každá uživatelské předvolba se dá upravit, je možno změnit pořadí a zobrazování dat na displeji 
(včetně uvítací obrazovky). 

 Monitorovat jednotlivé články a zdroj nabíjení. 
 Zobrazit nabíjecí proces jako graf v reálném čase. 
 Provést update firmware nabíječe. 
 Upravovat zobrazování na displeji a nastavení zvuků. 

 
 
Instalace software 
Z počítače s operačním systémem Windows odstartujte Internet Explorer a navigujte na 
  www.fmadirect.com:80/new_applications/software/Multi4_software.html 
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Start řídícího software  
1. Start > All Programs > FMA Direct > Cellpro Multi4. 
2. Když je váš počítač připojen k Internetu, automaticky se kontroluje, zda neexistuje nová verze 

programu CCS nebo firmware nabíječe. Když se identifikuje nová verze, máte možnost ji 
okamžitě stáhnout nebo pokračovat v práci se stávající instalací. K připojení. Je nutno použít 
Explorer. 

3. Po stažení nové verze software se automaticky odstartuje CCS. Pro další instrukce k instalaci 
případné nové verze firmware přejděte na oddíl tohoto manuálu “Updatování firmware nabíječe”.  

 
Připojení nabíječe k počítači 
  
1. Odstartujete program CCS. 
 

Poznámka:  Když připojujete nabíječ k počítači poprvé, klikněte na záložku Download USB vlevo 
nahoře. Dál postupujte podle instrukcí na obrazovce. 
Program CCS  restartujte. 

 
2. Tříkolíkový konektor adaptéru  FUIM2 nebo FUIM3 zapojte do soklu na levé straně nabíječe. 
Černý kablík je blíže u horní části panelu nabíječe.  

3. USB konektor adaptéru FUIM2 nebo FUIM3 zapojte do USB portu počítače. 
4. Nabíječ připojte ke zdroji. 
5. Sledujte řádku zpráv hned pod hlavním menu. 
 Waiting to Start: vše je v pořádku, program je možno okamžitě používat. No Data from Charger 

znamená, že se vyskytly při komunikaci obtíže. 
 
Monitorování procesu nabíjení 
 

 Při nastartování procesu nabíjení otevře CCS dialogové okno, jehož pomocí je možno uložit graf 
nabíjení. 

 Uložení grafu:  Zadejte název grafu, navigujte na adresář do kterého chcete graf uložit klikněte 
Save. Pokud jsou adresář a jméno shodné s předešle použitými, soubor se přepíše.  

 Graf uložit nechcete:  Klikněte na Cancel. 
 

 Monitorování napětí článků, celkového napětí baterie a další související parametry během 
nabíjení:  Klikněte na záložku Cells. 

 
 Zobrazení nabíjecího grafu článků:  View > Graphs.  V okně Graphs: 

 Zobrazení napětí na článcích:  View > Cell Volts. 
 Zobrazení napětí baterie: View > Pack Volts. 
 Zobrazení proudu:  View > Amps. 
 Zobrazení vnitřního odporu:  View > Internal Resistance. 
 Zobrazení kapacity:  View > Fuel. 
 Tisk grafu:  File > Print. 

 
Omezení vstupního proudu 
Aby nabíječ poskytl  nabíjecí proud 4A, může požadovat napájecí proud až 5A. Tak velký proud je 
potřebný zejména v případě nabíjení baterie z velkého počtu článků, které jsou spojeny do série. 
Nabíječ musí napájecí napětí násobit. Nabíječ automaticky sleduje velikost napájecí proudu a podle 
potřeby (schopnosti zdroje) ho může zmenšit. Tím je zdroj chráněn proti přetížení. 
Když používáte tvrdý zdroj proudu (např. autobaterii) je možno omezení velikosti maximálního 
napájecího proudu odstranit.  

 Monitorování napájecího proudu:  Klikněte na Supply. 
 Ruční nastavení velikosti nabíjecího proudu:   
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1. Pod záložkou Supply  zvolte v rozbalovacím menu  Current Limit velikost proudu. 
2. Klikněte na Update Charger. 

 Uvolnění omezení nabíjecího proudu bez použití programu CCS: 
1. Stiskněte a podržte tlačítko Mode. 
2. Připojte nabíječ ke zdroji. 
3. Když se na displeji objeví znaky, tlačítko Mode uvolněte. 

 
Poznámka:  Když je aktivováno omezení proudu, je třeba tuto proceduru opakovat pokaždé během 
připojení nabíječe v případě, že omezení proudu nechcete při nabíjení využít. 

 
 
Nastavení možností nabíječe 
1. Klikněte na záložku Options. 
2. Nastavte možnosti podle požadavků. 
3. Klikněte na Update Charger. 

 
 

Updatování firmware nabíječe  
Program CCS automaticky vyhledává nové verze firmware (za předpokladu, že počítač je připojen k 
Internetu). Když existuje nová verze firmware, můžete si ji stáhnout do počítače a následně provést 
update firmware v paměti nabíječe: 
1. Nabíječ musí být připojen ke zdroji a k počítači adaptérem. 
2. Baterie nesmí být připojeny. 
3.V programu CCS  přejděte na záložku Firmware. 
4. Zvolte verzi firmware kterou chcete do nabíječe instalovat. 
6. Klikněte na Update Firmware. 
7. Počkejte na ukončení instalace. 
 

VELMI DŮLEŽITÉ:  Během instalace neodpojujte nabíječ od zdroje, od počítače, neukončujte 
program CCS. Doporučujeme použít k napájení počítače UPS nebo použít notebook s napájením 
z interní baterie. 

 
Definování předvoleb 
 
Aplikace CCS umožňuje téměř úplné řízení a nastavení  předvoleb, včetně těch, které jsou již 
nastaveny v nabíječi z výroby. Je možno změnit jejich pořadí, jejich charakteristiky, obsah a pořadí 
obrazovek displeje nabíječe. 
1. Nabíječ musí být připojen k počítači a také ke zdroji proudu. 
2. V programu CCS klikněte na záložku Presets.  V levém panelu jsou vypsány předvolby, které 

jsou aktuálně uloženy v nabíječi a v pravém panelu jejich nastavení. 
3. Poté: 

 Změna pořadí předvoleb: V levém panelu přetáhněte čísla předvoleb myší nahoru nebo dolů.. 
 Skrytí předvolby(v nabíječi) :  Otevřete seznam vedle předvolby a klikněte na Hide. 
 Konfigurace předvolby:  V levém panelu vyberte předvolbu, pak ... 

 Změna parametrů předvolby:  Klikněte na záložku Properties v pravém panelu, nastavte 
parametry podle potřeby.  

 Změna pořadí nebo dat na displeji nabíječe:  Klikněte na záložku Screens v pravém panelu, 
poté ... 

 Zobrazení nebo skrytí obrazovky:  Zvolte Show nebo Hide. 
 Změna pořadí obrazovek:  Přetáhněte číslo obrazovky nahoru nebo dolů. 
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4. Uložení nastavení do nabíječe: klik Update Charger. 
 nebo 
pro zrušení klikněte na Cancel. 

Poznámka:  Aplikace CCS kontroluje, zda požadavky nastavení parametrů nabíjení jsou reálné. Když 
najde omyl, nastavení se do nabíječe neuloží a ohlásí se chyba (Error). Chyby jsou vypsány pod 
záložkou Errors.  Pro opravení chyby dvojklikněte na záložku Errors. Tak se dostanete na příslušné 
menu, v jehož rámci je možno chybu opravit. 

 
Práce se soubory 

 Uložení jedné předvolby:  V záložce Presets File > Save Preset n to File... . 
 Otevření jedné předvolby:  V záložce Presets zvolte předvolbu, pak File > Open File to 
Preset n... . 

 Zálohování všech předvoleb (User Presets):  File > Backup User Presets... . 
 Obnovení všech předvoleb (User Presets):  File > Restore User Presets... . 
 Zálohování celé knihovny předvoleb (Library Presets):  File > Backup Library Presets... . 
 Obnovení celé knihovny předvoleb (Library Presets)::  File > Restore Library Presets... . 

 
Typy souborů CCS 
.pst Soubor obsahující jednu předvolbu  .psk Záloha všech předvoleb (User Presets) 
.lpb Záloha knihovny předvoleb (Library Presets) .cp4 Graf nabíjení 

 

Specifikace nabíječe 
Typ baterie typu Lithium Polymer (2s až 4s s balancováním, 1s až 2s bez balacování)* 
    Lithium Ion  (2s až 4s s balancováním, 1s až 2s bez balancování) 
    Lithium Mangan  (2s až 4s s balancováním, 1s až 2s bez balacování) 
    A123     (2s až 4s s balancováním, 1s až 5s bez balacování)* 
    NiCd     (1s až 12s) 
    NiMH    (1s až 12s) 
    Pb     6V a 12V  
Kapacita baterie 5mAh až 32Ah (max. doba nabíjení 8 hod) 
Vstupní napětí   10 až 16V ss, ochrana polarity 
Vstupní proud   max. 5A  
Konverze výkonu spínaný zdroj 125kHz, účinnost 90% 
Výstupní proud  Max.  4A 
Balancování článků Do 5mV pro 2s až 4s LiPo, Li-Ion, Li-Mn, A123. 
Kalibrace napětí: Měření napětí je kalibrováno s přesností na ±6mV podle NIST. 
Kalibrace proudu Proud je kalibrován pro velikost 4A standard s přesností ±1mA 
Přesnost měření: Napětí:  ±6mV 
    Nabíjecí proud:  ±1% 
    Dodaná kapacita:  ±1% 
    Kapacita v procentech (“Fuel”):  ±5% 
Sériový datový výstup: 19.2kbps, 8 bits, 1 start bit, 1 stop bit, bez parity 

*nabíječ je schopen nabíjet a současně balancovat baterie 2s až 4S, které jsou vybaveny 
odpovídajícím servisním konektorem 

 

Odhad parametrů výkonu 
 
Nemáte-li možnost měřit parametry výkonu vaší pohonné jednotky,  údaje získané nabíječem Cellpro 
Multi 4S před letem a po ukončení letu umožní  jednoduchým výpočtem jejich  odhad. 
 
Shromáždění dat 

Nabití baterie. 
  
Po dokončení nabití si poznamenejte údaje Fuel % a celkové napětí baterie. 
  
Let modelu (pozemní test).  Poznamenejte dobu letu v minutách. 



Str. 17 

  
Připojte baterii k nabíječi. Poznamenejte údaje Fuel % a celkové napětí baterie. 
 

 
Výpočet parametrů 
 

 
 
 
Vyhodnocení výsledků 

 Průměrný proud během letu  dává hrubou představu o tom zda články pohonného řetězce 
(baterie, regulátor, motor, vodiče) jsou zatěžovány v rámci jejich možností. Pamatujte přitom, že 
špičkové hodnoty proudu mohou být výrazně vyšší, než vypočítané uvedeným jednoduchým 
způsobem. 

 Parametr W/kg dává přibližnou představu o relativním výkonu pohonné jednotky. Záleží ale také 
na dalších vlastnostech modelu (odpor, profil, typ motoru atd.): 

 50-60 W/kg:  let ve stálé výšce. 
 80-100 W/kg:  start z hladkého povrchu, stoupání. 
 100-150 W/kg: start z travnatého povrchu, sportovní akrobacie. 
 150-250 W/kg:  plná akrobacie. 
 Více než 250 W/kg:  3D. 

 
 

Tip:  Pro daleko přesnější měření  uvažujte o zakoupení přístrojů z naší nabídky: 
 WattsUp 
 Eagletree E-logger 

 
 

Odstraňování problémů 
 
Po zjištění případné chyby se objeví její kód na displeji (není přeloženo). 
 
Kód Příčina 
1 Increase Supply 
2 Supply <10 Volts 
3 Supply >16 Volts 
4 Supply Unstable 
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5 Prset not for 4S 
6 Bad Preset Versn 
7 Reduce NiCd Amps 
8 Series Chrgrs? 
9 P. Library Empty 
10 Low Voltage Cell 
11 Preset is Hidden 
12 Reverse Polarity 
13 Preset is Empty 
14 MODE not Pressed 
15 System Softstart 
16 Preset is Locked 
17  Ch1 No Add Up 
18 Max Cells Error 
19 No Pack 
20 Bad Cell Count 
21  Bad P. Ram Check 
22 Cells Exceeded 
23 Un-Bal. Only 
24 Charge Timeout 
25 Cell Cnt Changed 
26 NiCd Detected 
27 Cells no Correct 
28 Cell OverVoltage 
78 High Voltage When Off 
79 CH1 Cells Out of Range 
88 Checkpack1 Cell V Out of Range 
90 Unknown Screen Number 
92 Mux Number Error 
93 Calibration Checksum Bad 
94 Bad EEPROM Write 
95 Bypass Overvolt 
96 PWM Ratio Too High 
97 Bad FET Supply Voltage 
98 Charger Overcurrent 
99 Bad Mode Number 
100 Temp out of Rnge 
105 Preset not validated 
106 Preset number out of range 
107 Charge Timeout out of range 
108 Preset loaded while charging 
109 Charge Termination Unknown 
111 Preset Cell OverVolts too High 
112 Options Checksum is BAD 
113 Charge PWM not regulating 
114 Bad Preset Flash Checksum while running 
115 Bad Preset Flash Checksum on Start 
116 Bad Preset Ram Checksum on Start 
117 Bad Segment Checksum on Start 
118 Bad Segment Checksum while running 
120 Lithium Cell Count not Verified 
121 Shunt FET off while CHG/DSCH 
122 Unknown Chemistry 
123 No Charge Screens to Show 
124 Bad Run Screen Number 
125 Cell Count is Zero 
126 Discharge Mode not set to Balancer 
127 Discharge Mode Timeout 
128 Peek Detect set past 15 min 
129 NiCd Chem must use FallBack 
130 Lith Chem must not use FallBack 
131 Oscillator Calibration Erased 
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Stručný úvod k obsluze 
 

Detailní informace najdete v textu výše. 

 
A. Připojte nabíječ ke zdroji stejnosměrného proudu 12-16V, který může dodat proud alespoň 5A. 
B.  Po zobrazení uvítací zprávy stiskněte tlačítko Mode,  objeví se menu předvoleb. 
C.  V menu předvoleb stiskněte opakovaně  Mode, dokud se neobjeví předvolba kterou hodláte 

použít. 
D. K nabíječi připojte baterii. 

E. Tlačítko Mode stiskněte a podržte.  Když se zobrazí START CHARGE, tlačítko  Mode uvolněte.  Na 
displeji se krátce zobrazí zpráva CHECKING PACK. (kontrola baterie). 

F. Na další obrazovce se objeví typ baterie a požádá vás o potvrzení souhlasu typu baterie s typem 
předvolby. Jedná se o bezpečnostní opatření. 

 Když předvolba s baterií souhlasí, potvrďte stisknutím tlačítka Mode. Nabíjení se odstartuje. 
Přejděte na krok  G. 
 nebo 

 Když předvolba s baterií nesouhlasí, nemusíte dělat nic. Za okamžik se nabíječ vrátí do režimu 
menu předvoleb.  Vraťte se na krok C. 

G. Během nabíjení: 
 Krátkým stiskem tlačítka Mode se postupně zobrazují jednotlivé obrazovky displeje 
 Pro zastavení nabíjení: 
a. Tlačítko Mode stiskněte a podržte. Objeví se STOP CHARGE? >No. 
b. Po dalším stisku Mode se objeví STOP CHARGE? >Yes.  Mode stiskněte a podržte. 
c. Až uvidíte CHARGER STOPPED, můžete stisknout Mode což vás přivede zpět na menu 

předvoleb (krok C). 

H. Když je proces nabíjení kompletní, nabíječ opakovaně třikrát pípne a vydá zprávu ELAPSED 
[time] / [chemistry] DONE.  (Doba nabíjení/typ baterie HOTOVO). Tlačítkem Mode můžete 
přepínat další obrazovky, obsahující data u právě ukončeném nabíjení. 

I. Baterii odpojte. Nabíječ vydá zprávu PACK REMOVED. 

J. Dalším stisknutím  Mode se vrátíte na menu předvoleb. 
 
 

Záruka 
Záruční podmínky podléhají příslušným zákonům, platným v ČR.  
Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, na poškození vzniklé nevhodným napájecím 
zdrojem (např. nabíječ autobaterie), na poškození vlivem vlhkosti atd. 
Před nárokováním záruky si nabíječ dobře prověřte. Většina problémů vzniká nesprávným užíváním. 
 
 
 
Dovoz, distribuce, překlad: 
 
Hořejší model s.r.o. 
Teslova 7 
301  00 Plzeň 
Tel. 377 429 869  fax 377 421 361 
info@horejsi.cz 
www.horejsi.cz 


