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Nabíječ  iMax B6 50W Compact 
  

Manuál 

Základní informace 

Nabíječ  B6 50W může nabíjet baterie LiPo 2S - 6S. Nabíjení  je plně 
automatické, není nutné nic nastavovat. Nabíječ pracuje kvalitně, rychle, 
spolehlivě.  Nejsnadnější obsluha, jakou si můžete představit!  

Specifikace 

• Automatická detekce počtu článků a jejich kapacity 

• Automatické nastavení nabíjecího proudu podle okamžitého stavu 
baterie 

• Integrovaný balancér pro 2S až 6S 

• Nabíjecí obvody s vysokým výkonem 

• Balanční port pro konektory JST-XH 

• Napájecí napětí:  11 až 18V ss 

• Nabíjecí výkon: až 50 Wattů 

• Nabíjecí proud: až 5,0A 

Ovládání nabíječe 

1. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Podle obrázků v návodu se seznamte s konstrukcí a ovládáním nabíječe. 

Podle návodu v tomto odstavci zapojte nabíječ B6 50W  ke zdroji ss napětí 
(nikoliv do sítě). Nesprávné zapojení může vést k poškození nabíječe nebo/a 
baterie.  

Nabíječ se ohlásí zvukovým signálem (cca 0,5 sec) a diody se rozsvítí zelenou 
barvou. 

Baterii připojte k příslušným  konektorům nabíječe – silové i balanční. Diody, 
které odpovídají nabíjeným článkům, se rozsvítí červeně. Nabíjení začne. 
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Pokud je baterie již nabita na 90% kapacity  nebo více,  barva diod změní na 
oranžovou nebo zelenou. Zvukový signál připomíná tento stav signálem 
zvukovým v jednominutovém  intervalu. 

2. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Připojte baterii podle obrázku pomocí silových a balančních konektorů. 

3. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Po správném připojení baterie začne nabíjení. Velikost nabíjecího proudu 
s nastaví automaticky. 
Když se baterie připojí nesprávným způsobem, nabíječ tuto skutečnost ohlásí 
blikáním diod a zvukovým signálem.  

4. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Šest diod svítí v souladu s počtem připojených článků. Dioda nabíjeného 
článku svítí červeně, ostatní zeleně. Pokud se článek nabije, barva jeho diody 
se změní na zelenou. 

Ovládání nabíječe 

1. Parametry nabíjení se nastavují automaticky. To je umožněno 
pokročilou konstrukcí nabíječe a  jeho programového vybavení. 

2. Nabíjení je velmi přesné: po ukončení procesu je napětí na 
jednotlivých článcích LiPo 4,2+/- 0,01V. 

3. Nastavení nabíječe je velmi snadné. 

4. Status nabíjení se přehledně indikuje. 

 

Chybové stavy 

1. Když při nabíjení dojde k chybě, nabíječ tento stav ohlásí červeným 
blikáním diody a zvukovým signálem. Překontrolujte zapojení. Když 
bliká červeně signalizace jen jednoho článků, překontrolujte ho. 
Resetování chybového stavu je možno udělat odpojením nabíječe od 
napájení novým připojením (po krátké pauze). 
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2. Když je napájecí napětí příliš vysoké, diody svítí červeně a ozývá se 
zvukový signál. 

3. Když je napájecí napětí příliš nízké, diody svítí zeleně a ozývá se 
zvukový signál. 

4. Jestli je po připojení příliš vysoké napětí jednoho článku, jeho dioda 
bliká červeně a zeleně, ozývá se zvukový signál. Ostatní články svítí 
zeleně. 

5. Jestli je po připojení příliš nízké napětí jednoho článku, jeho dioda 
bliká červeně a zeleně, ozývá se zvukový signál. Ostatní články svítí 
červeně. 

6. Ostatní chyby jsou indikovány červeno-zeleným blikáním všech diod a 
zvukovým signálem. 

Napájení 

Zdroj napájecího napětí (autobaterie, zdroj) musí mít výkon nejméně 50W a 
napětí 11 – 18V. 

Varování, bezpečnost 

Varování a bezpečnostní opatření jsou velmi důležitá. Je třeba, aby uživatel se 
jimi přesně řídil. Jinak může dojít k poškození nabíječe nebo/a baterií. 
V horším případě může dojít ke vznícení baterií, k úrazu a k materiálním 
škodám.  

1. Používejte výhradně baterie, pro které je nabíječ určen (LiPo). 

2. Před zahájením nabíjení překontrolujte správnost zapojení (polaritu). 

3. Silové a balanční konektory musí být zapojeny správným způsobem a 
musí být správného typu JST-XH. Nesprávné zapojení nebo nevhodný 
konektor může nabíječ a baterii zničit. 

4. Při nabíjení nenechávejte nabíječ bez dozoru.  

5. Nabíječ nepatří do ruky dětem! 

6. Nabíječ nepožívejte ve vlhkém nebo prašném prostředí, při vysoké 
teplotě, na přímém slunci.  
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7. Nabíječ se může během funkce ohřát.  

8. Když dojde při nabíjení k neobvyklé události, nabíjení okamžitě 
ukončete. 

9. Nabíječ musí být  v klidu, nesmí  vibrovat. Nabíječ nepokládejte na 
vodivou podložku, na koberec, na sedadlo v autě a podobně. 

10. Napájecí napětí musí být v uvedeném rozsahu. 

11. Dobře si také přečtěte návody k použití, které se dodávají k bateriím.  

12. Osoby, které nemají k nabíjení potřebné znalosti, nesmí nabíječ 

používat. Výrobce ani dovozce neodpovídají za škody, které by 

mohly vzniknout následkem nesprávné obsluhy. 

 

Příslušenství 

Manuál * 1 
Napájecí kabel *1 
Nabíječ * 1 

 

Všechny specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. 

Hořejší model s.r.o. 
Slovanská 1276/8 
326 00 Plzeň 

Tel. 377 429 869 
www.horejsi.cz  info@horejsi.cz 

 


