
 
 

NABÍJEČ ISDT H605Air 

 
Návod k použití 

 
Unikátní malý nabíječ o hmotnosti 71 gramů, který pracuje společně s chytrým telefonem. Samotný nabíječ nemá žádný 
displej, vše se zobrazuje na displeji  smart telefonu. 
Nabíječ funguje po propojení s telefonem pomocí Bluetooth. 
  
Na displeji telefonu se podrobně zobrazují data nabíjení. Pomocí displeje se také nabíječ nastavuje a ovládá. 
 
Upozornění 
1. Ujistěte se, že napájecí napětí má vhodnou velikost 
2. Nabíječ se může během provozu ohřát. Nenechávejte ho během nabíjení v prostředí s vyšší teplotou nebo vlhkostí. 
3. Udržujte nabíječ mimo dosah dětí 
 
Specikace  
 

Parametr Rozsah, velikost 

Rozsah napájecího napětí: DC 10~27V 

Rozsah nabíjecího napětí: 0.5~28V 

Nabíjecí proud: 0.1~5.0A 

Max. nabíjecí výkon: 50W 

Podporované baterie: 
LiFe/Lilon/LiPo/LiHv (1-6S),  
NiMH/Cd (1-16S), Pb (1-12S) 

Balanční port: 6S 

Proud pro balancování: 250mA 

Port USB: 5V/1A 

Operační systém: Android 5.0 / iOS 10.3 a novější 

Bluetooth: BLE 4.0 a novější 

Rozměry: 79*55.7*16.6mm 

Hmotnost: 71g 

 
Indikace stavu svítící diodou 
 

Stav indikátoru Popis 

Bílá Standby 

Oranžová, bliká Nabíjení. Počet záblesků indikuje 
přibližný stav nabití. 
1 -  kapacita <25% 
2 -  25% < kapacita <75% 
3 -  75% < kapacita <100% 

Zelená Ukončení zrychleného nabíjení 

Modrá Ukončení balancování 

Modrá bliká Čeká se na spojení BT 

Černená-modrá-zelená bliká Upgraduje se FW 

Červená bliká Abnormální stav 

 
 



Ovládání 
 
1. Připojte nabíječ ke zdroji (nahoře). Nabíjený akumulátor (konektory dole) nesmí být připojen. Stiskněte na 3 sekundy 
tlačítko na nabíječi. Dioda bliká modře. Otevřete aplikaci v mobilu a stiskněte ikonu „+“. 
2. Můžete připojit nabíjenou baterii. 
3. Pro ukončení nabíjení stiskněte tlačítko na 0,5s. 
 
Videonávod k použití: Youtube, adresa  https://youtu.be/tE8lMt3j5Oo 
 
QR kódy ke stažení aplikace 
 

   
 
Google play 
 

 
ISDT 

 
iOS 

 
 
Výhradním majitelem tohoto návodu je firma Hořejší model s.r.o. 
Jakékoliv šíření nebo jiné publikování bez předchozího písemného souhlasu firmy Hořejší model s.r.o. je zakázáno. 
 
Hořejší model s.r.o. 
Slovanská 1276/8 
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Tel. 00420 377429869 
info@horejsi.cz 
www.horejsi.cz 
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