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Blahopřejeme

V isl 6 jste si pořídili špičkový německý výrobek. Spolehlivá technologie SMD, vynikající vlastnosti a flexibilita a v
neposlední řadě snadné zacházení učinily již z předchozích typů velmi populární výrobky.

Ve srovnání s předchozí verzí software č. 7 jsou vlastnosti nabíjení a vybíjení výstupu Akku 1 zdokonaleny a
proto je změněn i návod k obsluze.

Jestliže máte přepojeno dřívější software na poslední verzi (č. 8), prosím, věnujte zvláštní pozornost
kapitole č. 6 (Funkce).

Verze software č. 8 Vám umožňuje nabíjet všechny typy akumulátorů používaných modeláři, vysokými proudy i
při velkém počtu článků v baterii. Verze č. 8 podporuje Ni-Cd články se sintrovanými elektrodami, Ni-MH
akumulátory, olověné akumulátory s tekutým nebo gelovým elektrolytem, Lithium-nanoFosfatové články (známé jako
Saphion), lithium iontové a lithium (iontové) polymerové akumulátory.

Navíc můžete Vaše akumulátory vybíjet, měřit jejich kapacitu a kondiciovat je.

Oba výstupy lze používat současně.

V každém případě je smysluplné se informovat o charakteristikách různých typů akumulátorů a o
nejlepším způsobu jejich skladování (kapitola 4).

Nesprávné skladování může být příčinou "líné" baterie (tzn. zvýšení jejího vnitřního odporu) a zmenšení
kapacity.

Isl 6 nevyžaduje žádnou údržbu, ale musí být chráněn před prachem a vlhkostí. Otvory v přístroji jsou nezbytné
pro chlazení a nesmí být zakryty.   

Pokud je nainstalován sériový port RS232 (musí být nainstalován ve výrobním závodě schulze), můžete
monitorovat pomocí personálního počítače chování svého akumulátoru po celou dobu jeho života, pokud ukládáte
data s předchozích nabíjení a vybíjení.

Nicméně, pokud chcete být schopni plného využití všech vlastností nového nabíječe a dodržet zvláštní
informace ve zvýrazněných políčkách, důrazně doporučujeme, abyste si přečetli následující popis. Přestože
je text obsáhlý, každá jeho věta obsahuje závažnou informaci.
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1 Upozornění
Nebezpečí poranění! Dávejte pozor při obsluze na

ostré hrany (chladicí žebro, připojovací svorky).
Značka CE Vám nezaručuje bezstarostné
zacházení s přístrojem jeho napájením a
připojenými akumulátory!

Před připojením nabíječe k 12V autobaterii zajistěte,
aby byl vypnut automobilový motor. Přístroj je určen
pouze pro provoz ve stojícím automobilu se
zastaveným motorem!

Přístroj lze používat pouze s originálním připojovacím
kabelem bez jakýchkoli úprav. Jediná dovolená
úprava je použití zlacených 4 mm banánků pro
připojení nabíječe. Nikdy nepoužívejte viklavé
spoje! 

Vyvarujte se dotyku výstupů pro nabíjení s
automobilovou karosérií. Nabíječ isl 6 není proti
takovým dotykům chráněn. V zájmu bezpečnosti
stavte přístroj vždy na bezpečné místo na podlaze.

Nabíjecí kabely resp. výstupy přístroje nesmí být v
žádném případě mezi sebou spojovány nebo
zkratovány. Při tomto postupu může dojít k
poškození přístroje a/nebo akumulátorů. Abyste
předešli náhodnému zkratu banánků nabíjecího
kabelu, připojte kabel vždy napřed k nabíječi a pak
k akumulátoru. Při odpojování postupujte opačným
způsobem. Doporučujeme používat náš
bezpečnostní nabíjecí kabel, který zabrání dotyku
banánků mezi sebou, protože se banánky po
odpojení zakryjí automaticky izolační trubičkou.

Délka nabíjecího kabelu nesmí přesáhnout 20 cm,
jinak nebudou dodrženy podmínky pro udělení CE
značky.

Při rychlém nabíjení Ni-Cd akumulátorů hrozí vždy
nebezpečí jejich exploze. Abyste předešli
nebezpečí, nenechávejte nabíječ při rychlém
nabíjení nikdy bez dozoru.

Během provozu musí být přístroj a akumulátory
uloženy na nehořlavé, teplu odolné a izolační
podložce. 

Hořlavé nebo snadno zápalné předměty před
nabíjením z blízkosti přístroje odstraňte.

Před nabíjením akumulátory z modelu nebo
spotřebiče vždy vyjměte.

Při nabíjení akumulátorů ve vysílači použijte režimu
ručního nastavení nabíjecího proudu, který smí mít
maximální hodnotu povolenou výrobcem (0.5-2.0 A
podle návodu k obsluze). Jinak může dojít k
poškození vodičů na plošném spoji vysílače.

Napájení nabíječe isl 6 z autobaterie, která je
současně dobíjena, není dovoleno!

Nabíječ isl 6 chraňte před vlhkostí, mokrem, nárazy
a tlakem.

Přístroj nesmí být dál používán, pokud je
poškozen nebo je na displeji hlášena porucha.

Nabíjení méně než 4 článků v baterii z výstupu 1:
speciální 16-bitový AD převodník je sice výjimečně
účinný, ale nelze zaručit, že nabíječ bude pracovat
v této situaci správně. Při menším počtu článků
může automatika vypnout dříve, později anebo
nemusí vypnout vůbec. Při malých nabíjecích
proudech a malém počtu článků je pokles napětí
(delta peak) u vysokokapacitních článků velmi malý.

K nabíječi nesmí být připojeny následující
baterie/akumulátory/články:

- Sady složené z různých typů článků.

- Kombinace starých a nových článků nebo články
různě rozhýbané.

- Suché baterie (primární články)

- Akumulátory, které nejsou určeny výrobcem pro
nabíjení vysokými proudy.

- Defektní nebo poškozené články.

- Plně nabité nebo horké akumulátory (obzvláště
při automatickém nabíjení nebo kombinovaných
programech (…CD/LE) Ni-MH akumulátorů).

- Akumulátory s integrovaným nabíječem nebo
zařízením pro odpojení  po nabití.

- Zabudované akumulátory v zařízení, které jsou
připojeny k dalším elektrickým obvodům.

Návod k obsluze platí pro anglickou a německou
verzi hlášení na displeji. Všechna hlášení
uvedená v tomto návodu jsou v
anglické/německé verzi. Jako první je uvedena
anglická a za lomítkem německá vrze hlášení na
displeji.

Příklad:

" ^^^^^maxChaQuant"/" ^^^^^maxLadeMeng"
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2 Jak dosáhnout spolehlivé 
a bezproblémové funkce

Chraňte přístroj před přímým slunečním zářením,
prachem, vlhkostí a deštěm. Mokrý a znovu 
vysušený přístroj by měl být před dalším použitím
vyčištěn a přezkoušen.

V žádném případě přístroj nesmí být otevřen nebo
odplombován.

Přístroj se při provozu otepluje. Zvláště při vysokých
vybíjecích proudech nebo při nabíjení malého počtu
článků vysokým proudem zajistěte dobrý odvod
tepla. Po rychlém nabíjení vždy zaři�te, aby se
nabíječ dostatečně ochladil.

Zkontrolujte vždy, že není přístroj poškozen.
Zkontrolujte připojení všech kabelů (nedokonalý
dotyk), skříňku a displej.

Pro připojení akumulátorů použijte co nejkratší
přívod. Delší přívody než 20 cm jsou pro dodržení
podmínek CE značky nepřípustné. Rovněž
připojení k autobaterii musí být co nejkratší. Průřez 
kabelů by měl být 2.5 mm2. (Platí rovněž pro
akumulátory pro napájení přijímače).

Nabíjecí kabel opatřete na obou koncích vysoce
jakostními konektory (zlacené banánky), na každý
nabíjecí kabel navlečte odrušovací ferritový kroužek (v
příslušenství). Kroužek (CE-Tubus) musí  být pro
splnění požadavků CE-značky vždy použit (viz kap. 3).

Nabíjecí kabely spolu zkru�te, potlačíte tak
vyzařování.

Dbejte na to, aby napájecí kabely byly opatřeny
ferritovým kroužkem, který je ochranou proti
vyzařování rušivých signálů měniče a procesoru
nabíječe. Jinak se kabely stanou vysílací anténou. 

Dodržujte vždy pokyny výrobce akumulátorů pro
jejich nabíjení (max. proud a dobu). Nabíjejte pouze
akumulátory určené pro vysoké nabíjecí proudy.

Napájení nabíječe ze stabilizovaného sí�ového zdroje
je principiálně možné, ale všeobecně se
nedoporučuje. Vysoký výkon nabíječe,
nedostatečná kapacita výstupních kondenzátorů,
zbytkové zvlnění a další faktory sí�ového zdroje
mohou být příčinou dlouhodobého přehřívání
eventuálního poškození nabíječe a/nebo zdroje. 

Pokud jste se rozhodli sí�ový zdroj použít, musíte se
přesvědčit zkouškou o vhodnosti spojení nabíječe
se sí�ovým zdrojem.

Všeobecně lze říci, že ne všechny současně
dostupné laboratorní sí�ové zdroje jsou bez úprav
vhodné pro napájení nabíječe. 

Mnoho vysílačů je vybaveno ochrannou diodou proti
přepólování při nabíjení vnitřního akumulátoru,
kterou je třeba pro rychlé nabíjení překlenout.
Podrobnosti najdete v návodu k obsluze pro vysílač

a pečlivě si jej prostudujte, než se o tuto úpravu
pokusíte.

Všeobecně po ukončení nabíjení, když nabíječ
indikuje "battery full/voll", porovnejte množství
náboje indikovaného na přístroji s
předpokládanou kapacitou. Tak lze včas a
spolehlivě odhalit předčasné vypnutí nabíjení.
Předčasné vypnutí nabíjení může být
pravděpodobně způsobeno předchozím
hlubokým vybitím akumulátoru anebo při
nabíjení menšího počtu článků (Prove�te
zkušební nabíjení!) nebo u některých typů
akumulátorů.

Pozor: Při nedostatečném nabití akumulátorů
může při jejich použití v modelu letadla dojít k
havárii!

Sekvence písmen "a", "b"... jako možné zobrazení
pro plné nabití akumulátoru se pravděpodobně
nemusí nutně po indikaci plně nabité baterie
zobrazit. Písmena se mohou dokonce často
zobrazit na začátku nabíjení u akumulátorů hluboce
vybitých.

Akumulátory musí být pro správnou funkci automatiky
zásadně spájeny, jinak nebudou programy
automatického nabíjení pracovat správně. Pouzdra
na akumulátory s pérovými kontakty apod. jsou
nepřípustná.

Nabíječ isl 6 lze nastavit na nabíjecí hodnoty pouze
tehdy, pokud nejsou jednotlivé výkonové parametry
přístroje překročeny.

Při nabíjení Ni-MH akumulátorů dosáhnete dobrých
výsledků při použití ručního režimu nabíjení s
nabíjecím proudem, který nepřesáhne hodnotu 1C.

Správný počet článků hluboko vybité sady
(cca. < 1 V) bude stanoven po prvních 
10 minutách nabíjení.

Pokud na svorkách výstupu 2 bude napětí menší než
0.5 V, nabíječ vyhodnotí takovýto akumulátor jako
přepólovaný.

3 Všeobecně používané termíny
Konečné nabíjecí napětí (Final charge volta-

ge/Ladeschlussspannung): Napětí akumulátoru po dosažení
maximální kapacity při nabíjení. Nabíjení se v tomto okamžiku
přepne z vysokého nabíjecího proudu na hodnotu udržovacího
proudu (trickle charge). Od tohoto okamžiku by další nabíjení
vysokým proudem způsobilo pouze zvyšování teploty a eventu-
álně až poškození akumulátoru.

Konečné vybíjecí napětí (Final discharge voltage/
Entladeschlussspannung): Napětí akumulátoru po dosažení
úplného vybití. Úroveň tohoto napětí je určena chemismem
akumulátoru. Při dalším vybíjení pod tuto hranici dochází k hlu-
bokému vybití. Články v baterii se mohou při tomto vybíjení pře-
pólovat a může dojít až k jejich nevratnému poškození.

Pamě�ový efekt (Memory effect): Původně byl tento efekt
popsán NASA při opakovaném nabíjení/vybíjení akumulátorů.
NASA objevila, že plnou kapacitu akumulátoru lze získat přebi-
tím článků. Při modelářských aplikacích má však úbytek kapa-
city na svědomí jiný efekt. Tento problém lze vyléčit
vyrovnáním článků v baterii (viz dále) a zacházením popsaným
v v kapitole 4.1.3.

Vyrovnávání článků v baterii (Balancing/Formieren): Metoda
pro obnovení plné (jmenovité) kapacity střídavým vybíjením
a nabíjením baterie někdy i několikrát za sebou. Tento proces
je obzvláště užitečný po dlouhodobé nečinnosti baterie (např.
po nákupu nebo po několikatýdenní přestávce v létání) a lze jej
rovněž použít pro odstranění pamě�ového efektu (viz dále). Úči-
nek tohoto procesu spočívá v odstranění hrubé krystalické
struktury elektrod uvnitř článků (nízká kapacita) a její přetvoření
na jemnou krystalickou strukturu (vysoká kapacita).

Resetování po připojení k napájecímu zdroji (Power-On-
reset): Stav nabíječe isl 6 po jeho připojení k autobaterii.

Ready/Bereit-Meldung (Hlášení připravenosti): Nabíječ je při-
praven provést operaci podle právě nastaveného programu
(není připojen akumulátor).

C: (Coulomb nebo náboj): Jednotka náboje (kapacity) odpoví-
dající množství energie. Ve spojení s údaji o nabíjecím proudu
nabíječ určuje doporučený / předepsaný nabíjecí proud podle
dané kapacity akumulátoru. Příklad: Pokud je nabíjecí nebo
vybíjecí proud 500 mAh akumulátoru 50 mA, znamená to, že
nabíjecí nebo vybíjecí proud bude jedna desetina C (C/10 nebo
1/10C).

A, mA: Jednotky elektrického proudu, ve kterých je určován nabí-
jecí / vybíjecí proud. 1000 mA = 1 A (A = ampér, mA
= miliampér).

Ah, mAh: Jednotky kapacity akumulátoru (ampéry x jednotka
času; h = hodina). Pokud je baterie nabíjena jednu hodinu
proudem 2 A, akumulovala náboj 2 Ah. Stejný náboj (2 Ah)
baterie pojme, pokud ji budeme nabíjet 4 hodiny proudem 0.5
A nebo 15 minut (1/4 hodiny) proudem 8 A.

4 Užitečné informace o akumulátorech
a jejich údržbě

4.1.1 Všeobecné informace
Baterie neskladujte nebo nenabíjejte při teplotách pod 0˚C; opti-

mální teplota je 10 až 30˚C.
Studené akumulátory nejsou schopny pojmout tak vysoký proud

jako články teplé. Z těchto důvodů musíte očekávat rozdíly
v nabíjecích charakteristikách, pokud použijete plně automatic-
ký program pro stanovení nabíjecího proudu (v zimě bude
nabíjecí schopnost horší než v létě). Nejlepší pracovní teplota
pro akumulátory Ni-MH je 40 … 60˚C. Při nižších teplotách
nejsou články schopné dodat vyšší prou. Proto bu�te opatrní
při použití těchto článků pro napájení přijímače helikoptér
v zimě.

Čím nižší vnitřní odpor článků baterie, tím vyšší bude nabíjecí

proud. Pro nabíječ, který nastavuje nabíjecí proud automa-
ticky, se ke vnitřnímu odporu akumulátoru přičítá i odpor
nabíjecích kabelů. Z tohoto důvodu používejte pouze
dostatečně dimenzované nabíjecí kabely (s velkým průře-
zem) i v případě nabíjení baterie pro přijímač a pokud
možno co nejkratší. Nenabíjejte akumulátory přes vypínač
nebo přes připojovací konektor!

Pokud chcete přesně změřit kapacitu akumulátoru, je vybíjecí
proud obvykle stanoven na 1/10C.

4.1.2 Reflexní nabíjení:
Nabíjení, které je doplněno krátkými definovanými vybíjecími

impulzy, způsobí, že akumulátor je po nabití o několik stupňů
chladnější. nicméně z hlediska závodníků jde o nežádoucí úči-
nek, jelikož chemismus článků je dovoluje zatížit vysokými
proudy až po dosažení určité poměrně vysoké teploty.

Všechny tyto efekty, které se aktuálně vyskytují anebo se
jednoduše tradují, nemají praktický význam, pokud s bate-
riemi nebudete především řádně zacházet. Pokud je aku-
mulátor plný, nemůžete do něj dostat víc již jakýmkoliv
způsobem.

4.1.3 Pamě�ový efekt článků Ni-Cd a Ni-MH:
Pokud jsou opakovaně ukládány napolo vybité akumulátory nebo

jsou dobíjeny zpola vybité, může se uplatnit známý pamě�ový
efekt. Články si zapamatují, že jejich plná kapacita není vyža-
dována a reagují na tuto skutečnost odmítnutím podat plný
výkon.

Jeden aspekt tohoto efektu je změna krystalické struktury elek-
trod v článcích: vnitřní odpor článků vzrůstá a napětí při zátěži
rapidně klesá, s tím, že nelze ani při normálních vybíjecích
proudech dosáhnout plné kapacity.

I když při reflexním nabíjení je pamě�ový efekt eliminován, není
popřena nutnost na skladování akumulátorů ve vybitém stavu;
toto platí pro Ni-Cd a rovněž to lze rozšířit i na články Ni-MH.

Jinak řečeno, charakteristickou vlastností těchto akumulátorů je
jejich samovybíjení a samovybíjení je jiné u každého článku
v baterii!
Pokud je plně nabitý akumulátor ponechán po jistou dobu,
bude obsahovat články, v různém stavu vybití.
Pokud v tomto případě...

a) ...budete akumulátor nabíjet na plnou kapacitu: Články
méně vybité budou přebíjeny, přehřejí se a poškodí, zatímco
články více nabité nebudou ani při ukončení nabíjení plně nabi-
ty.

b) ...napřed akumulátor vybijete: Články více vybité se úplně
vybijí, přepólují se a často dojde k jejich vnitřnímu zkratu. Při-
tom články méně vybité nebudou ani na konci vybíjení ještě
úplně vybity. 

Toto jsou spolehlivé metody ke zničení velmi cenných aku-
mulátorů - a nebude tomu jinak ani při reflexním nabíjení.
Nicméně, existuje metoda kterou lze tomuto problému pře-
dejít: Akumulátory vybijte po jejich použití a nabijte je před
jejich použitím!

4.2 Niklkadmiové akumulátory (Ni-Cd):
Jmenovité napětí: 1.2 V / článek
Nastavení při rychlém nabíjení (ruční nastavení):

Nabíjecí proud = 2C (C = jmenovitá kapacita)
Maximální trvalý vybíjecí proud:
Jsou možné vybíjecí proudy 10C až 30C, v závislosti na typu

akumulátorů.
Údržba niklkadmiových akumulátorů (Ni-Cd):
Pokud jsou akumulátory zbrusu nové nebo používané pouze
nepravidelně, lze je často pouze vyrovnat několika cykly vybití
a nabití (použitím programu Auto-D/auto-e).

Obvody automatického nastavení proudu (aplikovaný patent)
zajiš�ují optimální ochranu pro Vaše Ni-Cd akumulátory při
nabíjení. Redukce proudu na konci nabíjení zajiš�uje plné nabití
akumulátoru s pouze slabým nárůstem teploty, jak lze snadno
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porovnat s konvenční technikou nabíjení konstantním proudem.  
Nepoužívejte program automatického nastavení nabíjecího
proudu pro Ni-Cd akumulátory při nabíjení Ni-MH akumulátorů!

Mezi automobilovými modeláři je standardní praxí vymazání
pamě�ového efektu kompletním vybitím jednotlivých článků
baterie pomocí připojeného odporu (cca. 68 Ω).
Takto natvrdo nevyvážený akumulátor však většinou v procesu
automatického nabíjení je předčasně odpojen.

Pro speciální baterie pro přijímač, jako jsou Sanyo KR500AAEC /
N500AC (nižší odpor) je to však vhodná volba.

Upozornění: Snížený nabíjecí proud při nabíjení 1-6 článků má za
následek velmi slabý pokles napětí zejména u baterií s vysokou
jmenovitou kapacitou. V tomto případě nabíječ někdy není
schopen rozpoznat stav nabití podle nabíjecí křivky napětí.

4.3 Nikl metalhydridové akumulátory (Ni-MH):
Jmenovité napětí: 1.2 V / článek
Nastavení při rychlém nabíjení (nepoužívat automatický

program!):
Nabíjecí proud je typicky 1C (Nastavte konstantní proud např. 1
A pro akumulátor 1100 Ah nebo 3 A pro články 3 Ah). Některé
moderní NiMH akumulátory pro vyšší zatížení, vyráběné
některými světovými výrobci umožňují bezpečné nabíjení
proudem až 1.6 C (Je to použito u: Panasonic 3000: 3.5 až 4
A, GP 3000/3300: 3 A, Saft 3000: 3 A (nepoužívat při nabíjení
sady ve vysílači!), Sanyo 3000/3300: 4 - 5 A).

Maximální trvalý vybíjecí proud:
Jsou možné vybíjecí proudy 5C až 15C, v závislosti na typu
akumulátorů.

Dlouhodobé skladování:
Prázdné, tzn. Vybité na konečné vybíjecí napětí (viz údržba), v
nižší teplotě (-20˚C až 10˚C).

Údržba: Abyste ochránili Vaše Ni-MH akumulátory před
pamě�ovým efektem a udrželi plnou kapacitu, vybijte články po
použití na spodní hranici konečného vybíjecího napětí. Nikdy
baterii nevybíjejte pomocí autožárovky nebo pohonného
motoru (předčasné připojení k nabíjení!), ale používejte vždy
program Auto-D/auto-e v programu pro akumulátory Ni-MH.
Vypínací napětí je 1 V / článek. Toto eliminuje nebezpečí
hlubokého vybití a přepólování článků v baterii.

Důležité je, aby pro předejití těžkostem byly Ni-MH akumulátory,
které jsou skladovány při teplotě +10 … 30˚C byly každé čtyři
týdny nabity a znovu vybity, jinak budou články unavené a
budou muset být velmi hýčkány, aby dosáhly znovu bývalou
formu. A toto obnáší mnoho a mnoho únavných cyklů nabíjení
a vybíjení.

Obvody automatického nastavení proudu (aplikovaný patent)
zajiš�ují optimální ochranu vašich Ni-MH akumulátorů během
nabíjení. Pro Ni-MH akumulátory nepoužívejte program
automatického nabíjení pro Ni-Cd!

Upozornění: Nikdy nenabíjejte již plně nabité Ni-MH články
programem Auto-C/auto-l (nebo ..CD/LE programy): hrozí
nebezpečí přehřátí a exploze! Vypínací automatika je
během prvních 5 minut odpojena!

Mezi automobilovými modeláři se praktikuje vymazání
pamě�ového efektu vybitím každého článku do odporu cca. 
10 Ω přes 1 A křemíkovou diodu (1N4001).

Upozornění: Při nízkém počtu článků v baterii (1-6) a nízkém
nabíjecím proudu  (pod 2 C) je pokles napětí při plném nabití
velmi malý. Za těchto podmínek pracuje automatika vypínání
méně spolehlivě, než při vyšším nabíjecím proudu a vyšším
počtu článků.    

Typické vlastnosti akumulátorů Sanyo Twicell a RC3000NIMH:
Vysoká zatížitelnost a malý pokles napětí při zatížení.

Typické vlastnosti akumulátorů Panasonic P3000NIMH:
Vysoká kapacita a malý pokles napětí při zatížení.

Typické vlastnosti akumulátorů GP GT3000/3300:
Extrémně vysoká kapacita, uspokojivý pokles napětí při zatížení.

Zatěžovací proud je střední (cca. 40 … 45 A)

4.4 Olověné akumulátory (Pb)
Jmenovité napětí: 2.0 V / článek
Nastavení při rychlém nabíjení:

Nabíjecí proud = 0.4C (C = jmenovitá kapacita akumulátoru).
Maximální trvalý vybíjecí proud: 

Typicky 0.2 C, krátkodobě až do 1C.
Dlouhodobé skladování:

Plně nabitý při nízké teplotě, podrobnosti:
Při +10˚C do 12 měsíců, při +10 … 20˚C max. 9 měsíců, při
+20 … 30˚C max. 6 měsíců, při +30 … 40˚C 3 měsíce.
Po uplynutí těchto lhůt akumulátor znovu nabijte.

Údržba: Na rozdíl od Ni-Cd/Ni-MH akumulátorů musí olověné
akumulátory být po použití vždy plně nabity, aby byla
zachována jejich plná kapacita.
Při nesprávném zacházení (přebíjení, opakované 100% vybití a
obzvláště hluboké vybití) může být jmenovitá kapacita rychle
zredukována. Prosím, dodržujte všechna doporučení výrobce
akumulátoru.

Typicky: Charakteristiky olověných akumulátorů jsou diametrálně
rozdílné od charakteristik Ni-Cd sintrovaných akumulátorů,
které jsou používány pro pohon v modelech letadel, automobilů
a rychlostních modelů lodí. Tolerují pouze relativně nízké
vybíjecí proudy ve vztahu k jejich jmenovité kapacitě a jejich
napětí při vybití neklesá tak rychle.
Jejich použití je v oblasti žhavení svíček modelářských motorků
(1 článek) nebo jako pohonná baterie některých maket lodí.
Velmi nízké samovybíjení.

Tip: Při nabíjení olověného akumulátoru z výstupu 1 (Akku 1)
pamatujte na to, že nabíječ isl 6 může správně detekovat
správný počet článků a nastavit správný nabíjecí proud, pokud
je baterie neporušená a slabě nabitá.

4.5 Lithium-nanoFosfatové akumulátory (Li-Fe):   
Jmenovité napětí: 3,2 V/ článek
Max. nabíjecí napětí: 3,65 V/ článek
Min. vybíjecí napětí: 2,0 V/ článek
Max. nabíjecí proud: do 2 C
Max. trvalý vybíjecí proud: do 15C
Dlouhodobé uskladnění: Výrobce doporučuje v akku uchovat

30% až 50% kapacity při 23 ˚C po dobu max. 6 měsíců. To je
rozumný kompromis pro bezpečné uložení. Vybijte akumulátory
a nabijte na 50% kapacity s použitím omezení dodané kapacity
„quantity cutoff“

Použití: Tento typ článků není doporučen jako přijímačové
baterie (2 články mají stejné napětí jako 4 plně nabité články
Nicd) ale jako zdroj pro pohon elektrickým motorem.

Poznámka: Někdy je pro tento druh baterií používáno označení
„Saphion“ články.

4.6 Lithium-Iontové akumulátory (Li-Io & Li-Po):
Jmenovité napětí Li-Io: 3.6 V / článek (SAFT)
Jmenovité napětí Li-Po: 3.7 V / článek (SANYO, KOKAM)
Max. nabíjecí napětí LiIo isl 6: 4.1 V ± 40 mV / článek (SAFT)
Max. nabíjecí napětí LiPo isl 6: 4.2 V ± 50 mV / článek (KOKAM)
Absolutní limit 4.3 V / článek
Min. konečné vybíjecí napětí: LiIo isl 6: 2.5 V / článek (MoliCel)

(2.7 V článek SANYO)
LiPo isl 6:3.0 V / článek (KOKAM)

Absolutní limit 2.3 V / článek 
Nastavení programu nabíjení /vybíjení:

Nastavte z menu isl 6 takový typ baterie, který nejlépe
odpovídá charakteristice akumulátoru udávané výrobcem.

Nastavení proudu pro rychlé nabíjení:

Nabíjecí proud = 1 C (SANYO / KOKAM) nebo méně 
(0.7 C PANASONIC) (C = jmenovitá kapacita
akumulátoru) 

Maximální trvalý vybíjecí proud:

Až do 4C, v závislosti na typu akumulátoru.

Dlouhodobé skladování:

Prázdný, tzn. vybitý na konečné vybíjecí napětí (viz
údržba), při nízké teplotě (-20˚C až +10˚C). 

Údržba: Vybití proudem 1 C do konečného vybíjecího
napětí podle výše uvedených hodnot. Tyto
akumulátory vždy skladujte ve vybitém stavu.
(použijte program 
auto-e), pokud budete skladovat akumulátor v
nabitém stavu, výsledkem může být trvalý pokles
jmenovité kapacity.

Při skladování při teplotě 40˚C a vyšší každé 2
měsíce akumulátor dobijte.

Typicky: Tyto akumulátory jsou velmi populární jako
pohon pro navijáky plachet (2 články).

Jejich omezená schopnost dodávat vysoké proudy
znamená, že jsou vhodné pouze jako pohonné
baterie pro slow-flyery (2-3 články), ale jsou v této
kategorii velmi populární.

Velmi dobrý poměr mezi hmotností a dodanou
energií.

Tip: Mnoho výrobců předepisuje, kolik článků je
dovoleno použít v sériovém nebo paralelním spojení.

Přesný technický název pro Li-Po je lithium-Ion-
Polymerový akumulátor. Pravé Lithium Polymerové
akumulátory pracují pouze  při vyšší teplotě nad 60˚C
.

5 Montáž CE kroužku
Požadavky:

- Průřez nabíjecích kabelů by měl být 2.5 mm2.

- Jeden vodič by měl mít červenou (Plus +) a druhý
černou (Minus -) barvu.

- Délka nabíjecích kabelů by měla být max. 20 cm
(včetně přívodů k akumulátoru!), aby byly splněny
podmínky pro CE-značku.

1. Připájejte ke každému kabelu jeden banánek.
Použijte bezpečnostní banánek se zasouvacím
izolačním krytem, abyste zamezili náhodnému
zkratu.

2. Oba kabely 4 cm za banánky spojte přiloženou
spojkou.

3. Nasuňte na volné konce kabelů ferritový odrušovací
kroužek z příslušenství.

4. Kroužek zajistěte pomocí další kabelové spojky (viz
obrázek)

5. Kabely zkru�te anebo spojte smrš�ovací hadičkou.

6. Na stranu akumulátoru připájejte na kabely příslušné
konektory. Nezapomeňte na jejich eventuální
zaizolování smrš�ovací hadičkou.

Nabíjecí kabel s bezpečnostními banánky a
odrušovacím kroužkem obdržíte pod označením
CE-kab-i6 (viz obrázek).

6 Připojení nabíječe, 
volba programu

Prosím, prostudujte si kapitolu 1
"Upozornění" a kapitolu 2 "Jak dosáhnout
spolehlivé a bezproblémové funkce",
jelikož jsou v nich obsaženy důležité
informace, které musíte znát dříve, než
nabíječ připojíte a začnete ho používat.

6.1 Předtím, než nabíječ připojíte

Vyjměte nabíječ isl 6 z kartonového obalu, abyste
zajistili jeho dostatečné větrání při provozu.

Nepřipojujte k nabíječi ještě akumulátor(y) určené  k
nabíjení.

Ujistěte se, že napájecí zdroj (12 V autobaterie nebo
sí�ový zdroj) jsou stabilní a nestanou se zdrojem potíží. 

Ujistěte se, že propojení mezi napájecím zdrojem a
svorkami nabíječe isl 6 má dokonalý kontakt. Toto je
také důvod, proč nemůžeme doporučit viklavé kontakty
a konektory pro cigaretové zapalovače.

6.2 Zapnutí napájecího zdroje

Pokud bude přístroj připojen k autobaterii v automobilu:

- Vypněte motor automobilu.

Pokud používáte vhodný sí�ový zdroj:

- Nejdříve zapněte sí�ový zdroj.

6.3 Připojení nabíječe isl 6
k napájecímu zdroji

Připojte připojovací svorky ke kontaktům napájecího
zdroje rychle a jednoznačně, dbejte přitom na
zachování správné polarity.

Po správném připojení se na displeji nabíječe zobrazí
informace o připravenosti přístroje:
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6.3.1 Zobrazení připravenosti (isl6-330d)

(isl6-430d, -530d, -636+ viz kap. 6.3.2)

(a) "(c) schulze gmbh"

po jedné sekundě

(b) "isl 6-330d V8.00"1

po dalších dvou sekundách

(c) "_0NiMH#GO#Auto c" / "_0NiMH#GO#Auto L"

tzn. napřed název výrobce (a) pak typ přístroje a číslo
verze software (b). Poté uvidíte zprávu o připravenosti
pro výstup Akku 1: "#GO#" (c).

Kurzor je úplně vlevo a indikuje připravenost výstupu
Akku 2.

Pokud se tato zpráva nezobrazí:

Okamžitě odpojte přípojné svorky, protože by mohlo
dojít k poškození přístroje v nenadefinovaném stavu.
Vyčkejte cca. 5 sekund a připojte přístroj znovu podle
bodu 6.3.1.

6.4.1 Zobrazení stavu (isl6-330d)

Při současném stisknutí a přidržení obou tlačítek
lze vyvolat více informací o nastavených
parametrech akumulátoru:

(a) "1:  0NiMH  100mAh" (příklad)

po dvou sekundách

(b) "2��2LiPo.3A ��00mAh" (příklad)

po dalších dvou sekundách 

(c) "ChaQuan-+BattPar" / "LaMenge-+AkkuPar"

návrat do (a)

Vysvětlivky:

K (a) "1:  0NiMH":

Výstup Akku 1; 0 článků, nastavený typ akumulátoru 
Ni-MH. U akumulátorů Ni-Cd a Ni-MH bude indikován
počet článků v baterii bez jejího připojení vždy jako
nulový; počet článků bude indikován až po zahájení
nabíjení/vybíjení. Naopak počet článků pro olověné a
lithiové akumulátory musí být vložen ještě před
zahájením nabíjení nebo vybíjení. (kapitola 6.6.1).

K (a) "100mAh":

Software verze č. 8 Vám umožňuje monitorovat náboj,
který byl nabíjenému akumulátoru dodán. Nastavená
maximální limitní hodnota (nikoliv průběžně indikovaný
dodaný náboj) je zobrazena na konci řádku. Pokud
během nabíjení dojde k překročení této hodnoty,
nabíječ přeruší nabíjení (i v případě kombinovaných
programů!) a na displeji se vpravo zobrazí
"quant"/"MENG" (namísto "full"/"voll" nebo
"empty"/"leer").

K (b) "2��2LiPo.3A":

Výstup Akku 2; 2 články; akumulátor typu Li-Po;
nabíjecí proud nastaven na 0.3 A (= 332 mA).

Černé čtverečky slouží k lehčí orientaci na
jednořádkovém displeji. Indikují, že tyto parametry jsou
odlišné od parametrů nastavených pro výstup Akku 1.

U výstupu Akku 2 je nezbytné před zahájením nabíjení
vložit počet článků (i v případě typů Ni-Cd nebo Ni-MH)
a dále nabíjecí proud. Nabíječ, tak jako u výstupu Akku
1 pro programy NiCd a NiMH počet článků automaticky
nestanoví.

K (b) "��00mAh":

Průběžně dodaný náboj z výstupu Akku 2. Po připojení
nabíječe k autobaterii bude vždy indikovat nulu, ale
během nabíjení bude průběžně indikovat dodaný náboj.
Údaj zůstane na displeji pro kontrolu i po odpojení
nabitého akumulátoru a zůstane zachován až do
dalšího připojení akumulátoru.

K (c ) "ChaQuan-+BattPar" / "LaMenge-+AkkuPar":

Toto jsou dvě nové centrální funkce nabíječe isl6:

Vložení parametrů pro výstup Akku 1, které by měly být
před každým zahájením nabíjení/vybíjení kontrolovány
(viz kapitola 6.6.1) a 

6.5.1 Zobrazení náboje 
Výstup Akku 1 (isl6-330d)

Zobrazení množství náboje je aktivováno současným
stisknutím obou tlačítek a následným uvolněním tlačítka
Plus (tzn. odsunout z tlačítka prst vlevo). Tato funkce je
aktivována i v případě, že není zpráva "ChaQuan-
+BattPar" / "LaMenge-+AkkuPar" zobrazena!

V případě programů DC/EL (vybíjení/nabíjení) jsou na
prvním řádku zobrazeny všechny hodnoty náboje při
vybíjení akumulátoru a na druhém řádku všechny
hodnoty náboje při nabíjení akumulátoru.

U programů CD/LE (nabíjení/vybíjení) budou řádky
přehozeny.

(a) "-99mAh68mAh, ,"

po 3 sekundách

(b) ""+.12Ah, ,, ,"

Příklad zobrazuje program Aut3DC/Aut3EL (třikrát vybít
a nabít), kdy byl připojen plně nabitý akumulátor 110
mAh a je ve třetí fázi programu (druhé nabíjení).

Pokud není akumulátor připojen, na displeji není
zobrazena žádná informace.

Přidržením tlačítka Minus na delší dobu se zobrazí
údaje na řádku (b).

6.6.1 Nastavení parametrů (typ akumulátoru,
počet článků, max. náboj) (isl6-330d)

Toto je velmi důležitá část nastavování nabíječe. Pokud
bude nabíjen akumulátor jiného typu nebo s jiným
počtem článků než bylo nastaveno, hrozí nebezpečí
exploze!

Menu nastavování se aktivuje současným stisknutím
obou tlačítek a následným uvolněním tlačítka Minus
(odsuňte prst z tlačítka vpravo). Tato funkce bude
aktivována i v případě, že není zobrazena zpráva
"ChaQuan-+BattPar" / "LaMenge-+AkkuPar"!

6.6.1.1 Nastavení typu akumulátoru

Přidržením pravého prstu na tlačítku Plus na několik
sekund ve fázi učení se na displeji vyvolá menu

"????selectBatTyp"/"????Akkutyp-Wahl"

Čtyři otazníky indikují pozici na displeji, kam lze vložit
po uvolnění tlačítka Plus jeden ze šesti typů
akumulátorů v menu. Uvolněte tlačítko Plus a zobrazí
se nabídka typů akumulátorů:

(a) "NiCd <- - + next"

(b) "NiMH <- - + next"

(c) "Lead/Blei <- - + next"

(d) "LiFe <- - + next"

(e) "LiIo <- - + next"

(f) "LiPo <- - + next"

Tisknutím tlačítka Plus ("next") se postupně
zobrazují jednotlivé typy akumulátorů. Stisknutím
tlačítka Minus potvr�te požadovaný typ akumulátoru.

Důležitá poznámka: Není již nutné nastavovat citlivost
a dobu zpoždění u automatiky vypínání tak, jako to bylo
nutné u předchozích verzí software; nastavením typu
akumulátoru tato procedura odpadá.

Nicméně, je pro Vás důležité, jako pro uživatele, abyste
si dali pozor na skutečnost, že při automatických
programech pro NiMH je automatika aktivována až po 5
minutách a do té doby je akumulátor nabíjen zvýšeným
proudem.

To pro Vás znamená: NIKDY
nepřipojujte k nabíječi v programu
nabíjení již plně nabitý Ni-MH
akumulátor. Hrozí nebezpečí jeho
přebití, přehřátí nebo exploze!  ,

6.6.1.2 Nastavení počtu článků

Přidržením pravého prstu na tlačítku Minus na několik
sekund ve fázi učení se na displeji vyvolá menu

"??selectCellCnt"/"??ZellenzahlWahl"

Dva otazníky indikují pozici na displeji, kam lze vložit po
uvolnění tlačítka Minus počet článků v baterii. Uvolněte
tlačítko Minus a zobrazí se menu:

" 0 <-  - + next"

V tomto případě "0" znamená počet článků pro
programy Ni-Cd a Ni-MH akumulátory; správný počet
článků se zobrazí automaticky po připojení
akumulátoru. Jednoduše stiskněte tlačítko Minus pro
potvrzení.

Naopak pro programy pro olověné a lithiové
akumulátory musí být počet článků nastaven předem.

Nastavitelný rozsah pro jednotlivé typy akumulátorů je
od 1 (jeden článek) do následujícího maxima:

19 článků pro olověné akumulátory

12 článků pro Li-Fe akumulátory

11 článků pro Li-Ion akumulátory

11 článků pro Li-Pol akumulátory

(Tip: u verze V8.00 je 1 článek nejmenší množství)

Namísto "0" je zobrazen naposled uložený počet
článků, pokud je to pro zvolený typ dovoleno, jinak "1". 

Poznámka: U programů pro Ni-Cd a Ni-MH je počet
článků stanoven automaticky a může být upraven
během vybíjení u kombinovaných programů, tzn. v
programu, kde je vyžadován počet článků. Rozsah
korekce je ± 4 články (korekce může být opakována).

Opakovaným tisknutím tlačítka Plus ("next") se zvyšuje
počet článků. Po dosažení maximálního možného počtu
článků se nabíječ ozve trojím pípnutím, než po dalším
stisknutí tlačítka se vrátíte na hodnotu 1 článku.

Stisknutím tlačítka Minus se uloží zvolený počet článků,
který je zobrazen na displeji.

6.6.1.3 Nastavení maximálního 
náboje při nabíjení

Přidržením pravého prstu na tlačítku Minus na několik
sekund ve fázi učení se na displeji vyvolá menu

"?????maxChaQuant"/"?????maxLadeMeng"

Pět otazníků indikuje pozici na displeji, kam lze vložit po
uvolnění tlačítka Minus hodnotu maximálního náboje.
Uvolněte tlačítko Minus a zobrazí se menu:
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" 100 mAh-   + next"

Na tomto příkladě zobrazený údaj 100 mAh znamená
maximální náboj, který může obdržet nabíjený
akumulátor při každém nabití (tzn. u kombinovaných
programů zvláš� pro každé nabíjení; nikoliv součet
všech).

Můžete si zvolit 16 hodnot z následující nabídky:

100, 200, 400, 650, 900, 1200, 1500, 1800, 2300, 2650,
3200, 3700, 5000, 7500, 11500, 99999 mAh.

Opakovaným tisknutím tlačítka Plus ("next") se volí
následující hodnota. Po dosažení maximální hodnoty se
zobrazí "99999" (není monitorováno).

Stisknutím tlačítka Minus se uloží zvolená maximální
hodnota náboje, která je zobrazena na displeji.

Nabíječ isl6-330d pak indikuje, že je znovu připraven:

" #GO# "

Poznámka: Monitorování maximálního náboje je
bezpečnostní funkce, která působí jako "záchranná
brzda" v programech automatického nabíjení, kdy
porucha detekce nabití při nabíjení Ni-Cd a Ni-MH
akumulátorů nebo nesprávná volba počtu článků při
nabíjení olověných nebo lithiových akumulátorů (byl
stanoven vyšší počet článků). "none" znamená, že
náboj není monitorován (např. pokud chcete nabíjet
akumulátor s kapacitou vyšší než 11 Ah).

Nicméně: Tento parametr může váš akumulátor
ochránit pouze v tom případě, pokud byla hodnota
náboje zvolena těsně nad hodnotu kapacity, která je
vyžadována pro plné nabití akumulátoru, a pokud
nabíjecí proud není pro nabíjený akumulátor příliš
vysoký.

A nyní jsme dosáhli bodu, kdy můžete nastavit nabíjecí
nebo vybíjecí program.

6.7.1 Nastavení požadovaného nabíjecího
programu (isl6-330d)

Postup při nastavení programu a nabíjecího nebo
vybíjecího proudu je stejný jako u předešlé verze
software. Nicméně displej bude vypadat trochu jinak až
do připojení akumulátoru, protože nyní zobrazuje
zvolený typ akumulátoru. Byl rovněž přidán zvláštní
kombinovaný udržovací program  (Auto3CD/Auto3LE);
po ukončení tohoto programu jsou akumulátory správně
připraveny pro dlouhodobé uskladnění.

Pro všechny typy akumulátorů jsou k dispozici tyto
programy:

a) 8 fixních vybíjecích proudů: 
D-25 mA … D-1.0 A / E-25 mA … 1.0 A,

b) 17 fixních nabíjecích proudů: I = 250 mA … I = 5.5 A

Další programy jsou nabízeny pouze pro Ni-Cd a Ni-MH
akumulátory:

c) jeden program automatického vybíjení: 
Auto-D / Auto-E

d) jeden program automatického nabíjení: 
Auto C / Auto L

e) plus čtyři kombinované programy, které jsou
odvozeny od programů pro automatické nabíjení a
vybíjení: 

AutoDC / AutoEL,

Aut3DC / Aut3EL,

Aut3CD / Aut3LE,

AutoCD / AutoLE.

Prosím prostudujte si kapitoly 7 a 8, kde jsou
podrobně popsány tyto programy a jejich způsob
funkce.

Programy pro výstup Akku 1 jsou vybírány z tabulky,
která je uvedena dále, pomocí tlačítek Plus a Minus
jejich mžikovým stisknutím anebo přidržením.

Program pro výstup Akku 2 lze měnit pouze
připojováním nabíječe k autobaterii (viz kapitola 9.2).

Programy fixního vybíjecího proudu jsou přístupné
stisknutím tlačítka Minus; programy fixního nabíjecího
proudu jsou přístupné po stisknutí tlačítka Plus.
Automatické a kombinované programy jsou umístěny
mezi oběma programy fixních proudů.

Tabulka programů: D-25 mA … D-1.0 A / E-25 mA …
E-1.0 A, Auto-D* / Auto-E*, AutoDC* / AutoEL*,
Aut3CD* / Aut3LE*, AutoCD* / AutoLE*, AutoC* /
AutoL*, I = D.1 A*, I = .25 A … I = 5.5 A

[*] pouze pro programy pro Ni-Cd Ni-MH akumulátory

po první stisknutí tlačítka se zobrazení

" #GO# " 

přepne na 

"  -> "

Další tisknutí tlačítka má za následek změnu programu
pouze v případě, když je na displeji symbol šipky. Šipka
pak ukazuje na jeden z programů, z výše uvedené
tabulky. Program, na který šipka ukazuje , bude po
připojení akumulátoru k nabíječi aktivován.

6.8.1 Připojení akumulátoru 
(po zvolení programu)

Prosím, překontrolujte si ještě jednou, že byl nastaven
správný typ akumulátoru a počet článků (pro programy
pro olověné nebo lithiové akumulátory) podle
akumulátoru, který chcete připojit k nabíječi a
akumulátor nato připojte do výstupu Akku 1. Dodržte
správnou polaritu.

Krátké pípnutí indikuje start programu a na displeji se
zobrazí funkce.

Příklad: Chcete nabíjet 3000 mAh Ni-MH akumulátory
v režimu automatického nabíjení.

Přesvědčili jste se, že je akumulátor vybit nebo bylo
nabíjení ukončeno nejméně 15 minut před jeho úplným
nabitím. Pro nabíjení musíte vykonat tyto kroky:

Kapitola 6.4.1: Zobrazení stavu (Současné stisknutí
tlačítek plus a Minus):

"1: 0NiMH 3200mAh"

Kapitola 6.3.1: Zobrazení připravenosti:

" 0NiMH#GO#Auto C"

Nyní připojte akumulátor. Zobrazení na displeji se
změní a bude střídavě v intervalu jedné sekundy
zobrazovat:

(nabíjecí) čas, napětí akumulátoru, (nabíjecí) proud

(1a) "00:10 5.63V0.30A" a

(Nabitá) kapacita, napětí akumulátoru, napětí
autobaterie

(1b) "01mAh 5.63V13.8V"

6.8.1.1 
Kontrola nastavení nabíječe

Na displeji nyní neuvidíte zvolený program (na příklad),
jelikož na jeho místě je nyní zobrazen nabíjecí proud a
napětí autobaterie.

6.8.1.1.1
Kontrola programu, počtu nastavených
článků a typu akumulátoru

Krátkým stisknutím tlačítka Plus nebo Minus vyvoláte
příslušnou informaci na displej (pozor: dlouhé stisknutí
nebo opakované stisknutí tlačítka může program, pokud
je viditelná šipka "�", přepnout).

" 9NiMH -> Auto C"

Počet článků byl detekován (v tomto případě) poněkud
níže (9 namísto 10), jelikož připojená baterie byla úplně
vybitá. Jak již bylo zmíněno, tato informace nemá
absolutní důležitost pro nabíjení Ni-MH a není
využívána.

6.8.1.1.2
a) Kontrola programu a typu akumulátoru
b) Zobrazení menu náboje

Současným přidržením tlačítek Plus a Minus vyvoláte
na displej první požadovanou informaci (a).

Akku 1, počet článků, typ akumulátoru, max. náboj

"1: 9NiMH 3200mAh"

K zobrazení menu náboje (b), která je zajímavé u
kombinovaných programů, nejprve uvolněte tlačítko
Plus a poté Minus.

Na displeji se zobrazí informace, kterou již znáte z
kapitoly 6.5.1.

(1a) "+05mAh, ,, ," a po třech sekundách

(1b) "-, ,, ,, ,"

po dalších 3 sekundách se vrátí displej na původní
zobrazení:

(1a) "00:24 13.7V 3.1A" a

(1b) "14mAh 13.7V13.8V"

6.8.1.1.3 
a) Kontrola programu a typu akumulátoru
b) Úprava hodnoty max. náboje

Současným přidržením tlačítek Plus a Minus vyvoláte
na displej první požadovanou informaci (a).

Akku 1, počet článků, typ akumulátoru, max. náboj

"1: 9NiMH 3200mAh"

Upravit parametry akumulátoru lze - zvolený program
Auto C / Auto L umožňuje pouze změnu náboje (b) -
napřed uvolněním tlačítka Minus a poté Plus. 

K zobrazení menu náboje (b), která je zajímavé u
kombinovaných programů, nejprve uvolněte tlačítko
Plus a poté Minus.

Na displeji se zobrazí menu, které již znáte z kapitoly
6.6.1.3.

"?????maxCharQuan" / "?????maxLadeMeng"

dokud budete držet tlačítko Plus, pak

"3200 mAh- +next".

Na displeji se zobrazí informace, kterou již znáte z
kapitoly 6.5.1.

(1a) "+05mAh, ,, ," a po třech sekundách

(1b) "-, ,, ,, ,"

po dalších 3 sekundách se vrátí displej na původní
zobrazení:

(1a) "00:24 13.7V 3.1A" a

(1b) "14mAh 13.7V13.8V"

Nyní můžete (například) nechat plně akumulátor nabít
nebo jej odpojit, zvolit program Auto-D/Auto-E a
akumulátor vybít k uskladnění.
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6.3.2 Zobrazení připravenosti isl6-430d, -530d,
-636+ (isl6-330d viz kapitola 6.3.1)

(1) "(c)  schulze gmbh"

(2) "isl  6-636+  V8.00"

Na prvním řádku se zobrazí výrobce (1), pak typ
výrobku a verze software (2).

Pokud se tato zpráva nezobrazí:

Okamžitě odpojte přípojné svorky, protože by mohlo
dojít k poškození přístroje v nenadefinovaném stavu.
Vyčkejte cca. 5 sekund a připojte přístroj znovu podle
bodu 6.3.2.

Poté uvidíte zprávu o připravenosti pro výstup Akku 1:
"#GO#" (1).

(1) " 0NiMH#GO#Auto c" / "_0NiMH#GO#Auto L"
(příklad)

(2) " 2: 2 LiPo.5A 13.8" (příklad)

6.4.2 Zobrazení stavu (isl6-430d…)

Při současném stisknutí a přidržení obou tlačítek
lze vyvolat více informací o nastavených
parametrech akumulátoru:

(1) "1:  0NiMH  100mAh" (příklad)

(2) "2 2LiPo.3A 00mAh" (příklad)

po dvou sekundách 

(1b) "ChaQuan-+BattPar" / "LaMenge-+AkkuPar"

návrat do (1)

Vysvětlivky:

K (1) "1:  0NiMH":

Výstup Akku 1; 0 článků, nastavený typ akumulátoru Ni-
MH. U akumulátorů Ni-Cd a Ni-MH bude indikován
počet článků v baterii bez jejího připojení vždy jako
nulový; počet článků bude indikován až po zahájení
nabíjení/vybíjení. Naopak počet článků pro olověné a
lithiové akumulátory musí být vložen ještě před
zahájením nabíjení nebo vybíjení. (kapitola 6.6.2).

K (1) "100mAh":

Software verze č. 8 Vám umožňuje monitorovat náboj,
který byl nabíjenému akumulátoru dodán. Nastavená
maximální limitní hodnota (nikoliv průběžně indikovaný
dodaný náboj) je zobrazena na konci řádku. Pokud
během nabíjení dojde k překročení této hodnoty,
nabíječ přeruší nabíjení (i v případě kombinovaných
programů!) a na displeji se vpravo zobrazí
"quant"/"MENG" (namísto "full"/voll" nebo
"empty"/leer").

K (2) "2 2LiPo.3A":

Výstup Akku 2; 2 články; akumulátor typu Li-Po;
nabíjecí proud nastaven na 0.3 A (= 332 mA).

U výstupu Akku 2 je nezbytné před zahájením nabíjení
vložit počet článků (i v případě typů Ni-Cd nebo Ni-MH)
a dále nabíjecí proud. Nabíječ, tak jako u výstupu Akku
1 pro programy NiCd a NiMH počet článků automaticky
nestanoví.

K (2) " 00mAh": (za mA "h"):

Průběžně dodaný náboj z výstupu Akku 2. Po připojení
nabíječe k autobaterii bude vždy indikovat nulu, ale
během nabíjení bude průběžně indikovat dodaný náboj.
Údaj zůstane na displeji pro kontrolu i po odpojení
nabitého akumulátoru a zůstane zachován až do
dalšího připojení akumulátoru.

(V8.00: k (2) "500 mA": (za mA není "h"!):

Nastavený nabíjecí proud pro výstup Akku 2 (= ".5 A").)

K (1b) "ChaQuan-+BattPar" / "LaMenge-+AkkuPar":

Toto jsou dvě nové centrální funkce nabíječe isl 6:

Vložení parametrů pro výstup Akku 1, které by měly být
před každým zahájením nabíjení/vybíjení kontrolovány
(viz kapitola 6.6.2) a

6.5.2 Zobrazení náboje Výstup Akku 1 
(isl6-430d…)

Zobrazení množství náboje je aktivováno současným
stisknutím obou tlačítek a následným uvolněním tlačítka
Plus (tzn. odsunout z tlačítka prst vlevo). Tato funkce je
aktivována i v případě, že není zpráva (1b) "ChaQuan-
+BattPar" / "LaMenge-+AkkuPar" zobrazena!

V případě programů DC/EL (vybíjení/nabíjení) jsou na
prvním řádku zobrazeny všechny hodnoty náboje při
vybíjení akumulátoru a na druhém řádku všechny
hodnoty náboje při nabíjení akumulátoru.

U programů CD/LE (nabíjení/vybíjení) budou řádky
přehozeny.

(1) "-99mAh68mAh, ,"

(2) "+.12Ah, ,, ,"

Příklad zobrazuje program Aut3DC/Aut3EL (třikrát vybít
a nabít), kdy byl připojen plně nabitý akumulátor 
110 mAh a je ve třetí fázi programu (druhé nabíjení).

Pokud není akumulátor připojen, na displeji není
zobrazena žádná informace.

Přidržením tlačítka Minus na delší dobu se informace
zobrazí.

6.6.2 Nastavení parametrů (typ akumulátoru,
počet článků, max. náboj) (isl6-430d…)

Toto je velmi důležitá část nastavování nabíječe. Pokud
bude nabíjen akumulátor jiného typu nebo s jiným
počtem článků než bylo nastaveno, hrozí nebezpečí
exploze!

Menu nastavování se aktivuje současným stisknutím
obou tlačítek a následným uvolněním tlačítka Minus
(odsuňte prst z tlačítka vpravo). Tato funkce bude
aktivována i v případě, že není zobrazena zpráva
"ChaQuan-+BattPar" / "LaMenge-+AkkuPar"!

6.6.2.1 Nastavení typu akumulátoru
Na displeji se zobrazí jeden z následujících nápisů.

Čtyři znaménka indikují pozici na displeji, kam lze vložit
po uvolnění tlačítka Plus jeden ze šesti typů
akumulátorů v menu. 

(1a) "NiCd <- - + next"

(1b) "NiMH <- - + next"

(1c) "Lead/Blei <- - + next"

(1d) "LiFe <- - + next"

(1e) "LiIo <- - + next"

(1f) "LiPo <- - + next"

(2) "^^^^selectBatTyp"/" ^^^^Akkutyp-Wahl"

Tisknutím tlačítka Plus ("next") se postupně
zobrazují jednotlivé typy akumulátorů. Stisknutím
tlačítka Minus zvolte požadovaný typ akumulátoru.

Důležitá poznámka: Není již nutné nastavovat citlivost
a dobu zpoždění u automatiky vypínání tak, jako to bylo
nutné u předchozích verzí software; nastavením typu
akumulátoru tato procedura odpadá.

Nicméně, je pro Vás důležité, jako pro uživatele, abyste
si dali pozor na skutečnost, že při automatických
programech pro NiMH je automatika aktivována až po 5
minutách a do té doby je akumulátor nabíjen zvýšeným
proudem.

To pro Vás znamená: NIKDY
nepřipojujte k nabíječi v programu
nabíjení již plně nabitý Ni-MH
akumulátor. Hrozí nebezpečí jeho
přebití, přehřátí nebo exploze!

6.6.2.2 Nastavení počtu článků
Na displeji se zobrazí tato hesla:

(1) " 0  -+ next"

(2) " ^^selectCellCnt"/" ^^ZellenzahlWahl"

Dvě znaménka indikují pozici na displeji, kam lze vložit
počet článků v baterii:

V tomto případě "0" znamená počet článků pro
programy Ni-Cd a Ni-MH akumulátory; správný počet
článků se zobrazí automaticky po připojení
akumulátoru. Jednoduše stiskněte tlačítko Minus pro
potvrzení.

Naopak pro programy pro olověné a lithiové
akumulátory musí být počet článků nastaven předem.

Nastavitelný rozsah pro jednotlivé typy akumulátorů je
od 1 (jeden článek) do následujícího maxima:

19 (23) článků pro olověné akumulátory

12 (15) článků pro Li-Fe akumulátory

11 (13) článků pro Li-Ion akumulátory

11 (13) článků pro Li-Pol akumulátory

(hodnoty v závorkách platí pro isl6-636+, u verze V8.00
je 1 článek nejmenší množství)

Namísto "0" je zobrazen naposled uložený počet
článků, pokud je to pro zvolený typ dovoleno, jinak "1". 

Poznámka: U programů pro Ni-Cd a Ni-MH je počet
článků stanoven automaticky a může být upraven
během vybíjení u kombinovaných programů, tzn. v
programu, kde je vyžadován počet článků. Rozsah
korekce je ± 4 články (korekce může být opakována).

Opakovaným tisknutím tlačítka Plus ("next") se
zvyšuje počet článků. Po dosažení maximálního
možného počtu článků se nabíječ ozve trojím pípnutím,
než po dalším stisknutí tlačítka se vrátíte na hodnotu 1
článku.

Stisknutím (krátkým) tlačítka Minus se uloží zvolený
počet článků, který je zobrazen na displeji.

6.6.2.3 Nastavení maximálního náboje při
nabíjení

Na displeji se zobrazí:

" 100 mAh-   + next"

" ^^^^^maxChaQuant"/" ^^^^^maxLadeMeng"

Pět znamének indikuje pozici na displeji, kam lze vložit
hodnotu maximálního náboje.

Na tomto příkladě zobrazený údaj 100 mAh znamená
maximální náboj, který může obdržet nabíjený
akumulátor při každém nabití (tzn. u kombinovaných
programů zvláš� pro každé nabíjení; nikoliv součet
všech).
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Můžete si zvolit 16 hodnot z následující nabídky:

100, 200, 400, 650, 900, 1200, 1500, 1800, 2300, 2650,
3200, 3700, 5000, 7500, 11500, 99999 mAh.

Opakovaným tisknutím tlačítka Plus ("next") se volí
následující hodnota. Po dosažení maximální hodnoty se
zobrazí "99999" (není monitorováno). Stisknutím
tlačítka Minus se uloží zvolená maximální hodnota
náboje, která je zobrazena na displeji.

Nabíječ isl6 pak indikuje, že je znovu připraven:

" #GO# "

Poznámka: Monitorování maximálního náboje je
bezpečnostní funkce, která působí jako "záchranná
brzda" v programech automatického nabíjení, kdy
porucha detekce nabití při nabíjení NiCd a NiMH
akumulátorů nebo nesprávná volba počtu článků při
nabíjení olověných nebo lithiových akumulátorů (byl
stanoven vyšší počet článků). "none" znamená, že
náboj není monitorován (např. pokud chcete nabíjet
akumulátor s kapacitou vyšší než 11 Ah).

Nicméně: Tento parametr může váš akumulátor
ochránit pouze v tom případě, pokud byla hodnota
náboje zvolena těsně nad hodnotu kapacity, která je
vyžadována pro plné nabití akumulátoru, a pokud
nabíjecí proud není pro nabíjený akumulátor příliš
vysoký.

A nyní jsme dosáhli bodu, kdy můžete nastavit nabíjecí
nebo vybíjecí program.

6.7.2 Nastavení požadovaného nabíjecího
programu (isl6-430d…)

Postup při nastavení programu a nabíjecího nebo
vybíjecího proudu je stejný jako u předešlé verze
software. Nicméně displej bude vypadat trochu jinak až
do připojení akumulátoru, protože nyní zobrazuje
zvolený typ akumulátoru. Byl rovněž přidán zvláštní
kombinovaný udržovací program  (Auto3CD/Auto3LE);
po ukončení tohoto programu jsou akumulátory správně
připraveny pro dlouhodobé uskladnění.

Pro všechny typy akumulátorů jsou k dispozici tyto
programy:

a) 8 fixních vybíjecích proudů:
D-25 mA … D-1.0 A / E-25 mA … E-1.0 A

b) 17 fixních nabíjecích proudů:
I = 250 mA … I = 5...8 A

Další programy jsou nabízeny pouze pro Ni-Cd a Ni-
MH akumulátory:

c) jeden program automatického vybíjení: 
Auto-D / Auto-E

d) jeden program automatického nabíjení: 
Auto C / Auto L

e) plus čtyři kombinované programy, které jsou
odvozeny od programů pro automatické nabíjení a
vybíjení: 

AutoDC / AutoEL,

Aut3DC / Aut3EL,

Aut3CD / Aut3LE,

AutoCD / AutoLE.

Prosím prostudujte si kapitoly 7 a 8, kde jsou
podrobně popsány tyto programy a jejich způsob
funkce.

Programy pro výstup Akku 1 jsou vybírány z tabulky,
která je uvedena dále, pomocí tlačítek Plus a Minus
jejich mžikovým stisknutím anebo přidržením.

Program pro výstup Akku 2 lze měnit pouze
připojováním nabíječe k autobaterii (viz kapitola 9.2).

Programy fixního vybíjecího proudu jsou přístupné
stisknutím tlačítka Minus; programy fixního nabíjecího
proudu jsou přístupné po stisknutí tlačítka Plus.
Automatické a kombinované programy jsou umístěny
mezi oběma programy fixních proudů.

Tabulka programů: D-25 mA … D-1.0 A / E-25 mA … 
E-1.0 A, Auto-D* / Auto-E*, AutoDC* / AutoEL*,
Aut3CD* / Aut3LE*, AutoCD* / AutoLE*, AutoC* /
AutoL*, I = D.1 A*, I = .25 A … I = 5…8 A

[*] pouze pro programy pro Ni-Cd Ni-MH akumulátory

po první stisknutí tlačítka se zobrazení 

(1a) " #GO# " přepne na 

(1b) "  -> "

Další tisknutí tlačítka má za následek změnu programu
pouze v případě, když je na displeji symbol šipky. Šipka
pak ukazuje na jeden z programů, z výše uvedené
tabulky. Program, na který šipka ukazuje , bude po
připojení akumulátoru k nabíječi aktivován.

6.8.2 Připojení akumulátoru (po zvolení
programu)

Prosím, překontrolujte si ještě jednou, že byl nastaven
správný typ akumulátoru a počet článků (programy pro
olověné nebo lithiové akumulátory) podle akumulátoru,
který chcete připojit k nabíječi a akumulátor nato
připojte do výstupu Akku 1. Dodržte správnou polaritu.

Krátké pípnutí indikuje start programu a na displeji se
zobrazí funkce.

Příklad: Chcete nabíjet 3000 mAh Ni-MH akumulátory
v režimu automatického nabíjení.

Přesvědčili jste se, že je akumulátor vybit nebo bylo
nabíjení ukončeno nejméně 15 minut před jeho úplným
nabitím. Pro nabíjení musíte vykonat tyto kroky:

Kapitola 6.4.2: Zobrazení stavu (Současné stisknutí
tlačítek plus a Minus):

(1) "1: 0NiMH 3200mAh"

Kapitola 6.3.2: Zobrazení připravenosti:

(1) " 0NiMH#GO#Auto C/Auto L"

Nyní připojte akumulátor. Zobrazení na displeji se
změní a bude střídavě v intervalu jedné sekundy
zobrazovat:

(nabíjecí) čas, napětí akumulátoru, (nabíjecí) proud

(1a) "00:10 5.63V0.30A" a

(Nabitá) kapacita, napětí akumulátoru, napětí
autobaterie

(1b) "01mAh 5.63V13.8V"

6.8.2.1 Kontrola nastavení nabíječe

Na displeji nyní neuvidíte zvolený program (například),
jelikož na jeho místě je nyní zobrazen nabíjecí proud a
napětí autobaterie.

6.8.2.2
Kontrola programu, počtu nastavených
článků a typu akumulátoru

Krátkým stisknutím tlačítka Plus nebo Minus vyvoláte
příslušnou informaci na displej (pozor: dlouhé stisknutí
nebo opakované stisknutí tlačítka může program, pokud
je viditelná šipka "�", přepnout).

(1) " 9NiMH -> Auto C"

Počet článků byl detekován (v tomto případě) poněkud
níže (9 namísto 10), jelikož připojená baterie byla úplně
vybitá. Jak již bylo zmíněno, tato informace nemá
absolutní důležitost pro nabíjení Ni-MH a není
využívána.

6.8.2.3
a) Kontrola programu a typu akumulátoru
b) Zobrazení menu náboje

Současným přidržením tlačítek Plus a Minus vyvoláte
na displej první požadovanou informaci (a).

Akku 1, počet článků, typ akumulátoru, max. náboj

(1) "1: 9NiMH 3200mAh"

K zobrazení menu náboje (b), která je zajímavé u
kombinovaných programů, nejprve uvolněte tlačítko
Plus a poté Minus.

Na displeji se zobrazí informace, kterou již znáte z
kapitoly 6.5.2.

(1) "+05mAh, ,, ,"

(2) "-, ,, ,, ,"

po dalších 3 sekundách se vrátí displej na původní
zobrazení:

(1a) "00:24 13.7V 3.1A" a

(1b) "14mAh 13.7V13.8V"

6.8.2.4
a) Kontrola programu a typu akumulátoru
b) Úprava hodnoty max. náboje

Současným přidržením tlačítek Plus a Minus vyvoláte
na displej první požadovanou informaci (a).

Akku 1, počet článků, typ akumulátoru, max. náboj

(1) "1: 9NiMH 3200mAh"

Upravit parametry akumulátoru lze - zvolený program
Auto C / Auto L umožňuje pouze změnu náboje (b) -
napřed uvolněním tlačítka Minus a poté Plus. 

Na displeji se zobrazí menu, které již znáte z kapitoly
6.6.1.3.

(1) "3200 mAh- +next"

(2) " ^^^^^maxCharQuan" / " ^^^^^maxLadeMeng"

Pokud máte připojen akumulátor 3300 mAh, stiskněte
jedenkrát tlačítko Plus a uložte hodnotu 3700 mAh.
Nicméně pokud se náhodou dostanete do tohoto menu,
jednoduše stisknutím tlačítka Minus nastavenou
hodnotu potvr�te.

Displej se vrátí na původní zobrazení:

(1a) "00:24 13.7V 3.1A" a

(1b) "14mAh 13.7V13.8V"

Nyní můžete (například) nechat plně akumulátor nabít
nebo jej odpojit, zvolit program Auto-D/Auto-E a
akumulátor vybít k uskladnění.
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7 Přehled programů na výstupech Akku 1 
a Akku 2 (battery 1 a battery 2)

7.1  Programy dostupné na výstupu Akku 1
Typ programu Tip Užití

Skupina 1 Vybíjecí programy s konstantním proudem pro Ni-Cd, Ni-MH, Olovo, Li-Fe, Li-Io, Li-Po
D/E-50 mA Vybíjení Přesné měření kapacity pro aku. 500 mAh (I=1/10C)
… nebo Normální vybíjení pro aku. 50 mAh (I=1C)
D/E-0.2 A Vybíjení Rychlé vybíjení pro aku. 50 mAh (I=4C)
… Vybíjení Měření zbyt. kapacity např. Pro přijímačové aku.
D/E-1.0 A Vybíjení Měření kapacity pro vysoké proudy
…
D/E-2.0 A Vybíjení Měření kapacity pro vysoké proudy

Skupina 2 Kombinované programy pouze pro NiCd a Ni-MH
Auto -D/E Vybití Vybíjení určené pro uskladnění
Auto-DC/EL Vybití /nabití Odstranění pamě�ového efektu, poté nabito
Aut3DC/EL 3 cykly vybití/nabití Formování akumulátoru/příprava pro provoz
Aut3CD/LE 3 cykly nabití/vybití Formování nových akumulátorů/příprava pro Trojnásobné

uskladnění
AutoCD/LE Nabití/vybití Testování kapacity
AutoC/L Nabití-Standardní program Optimální nabíjení, průřez nabíjecích kabelů min. 2.5 mm2

Skupina 3 Nabíjecí programy s konstantním proudem pro Ni-Cd, Ni-MH, Olovo, Li-Fe, Li-Io, Li-Po
I=C/D.1A Nabíjení Ni.. aku. bez Pulzní nabíjení I=0.4 A, Program trvalého nabíjení,

časového omezení průměrný proud I=0.1 A dlouhodobé formování (pouze pro
Ni-Cd, Ni-MH)

I=.25A Nabíjení Bez časového omezení Aktivováno delta peak vypnutí
I=0.3A Nabíjení Proud I=2*C Pro NiCd baterie 110 až 150 mAh
I=0.3A Nabíjení Proud I=1*C Pro NiCd baterie 300 mAh
...
I=3.0A Nabíjení I = 1 C ... 1.5 C … Pro NiMH baterie 3 Ah,
I=3.0A Nabíjení I = 2 C ... 3 C … Pro NiCd baterie 1 až 1.5 Ah

Všeobecně nabíjení starších akumulátorů, kdy nelze dosáhnout při automatickém režimu vyšší
nabíjecí proud 

I=5.5 A Nabíjení Ni-Cd Nabíjecí proud pro akumulátory s vysokou proudovou 
zatížitelností

I=8.0 A Pouze pro isl6-636+ Nabíjecí proud pro akumulátory s vysokou proudovou 
zatížitelností

7.2 Programy dostupné na výstupu Akku 2
1) Nabíjení 1 až 6* NiCd článků 1.2 - 7.2 V Proudy: 100, 200, 332, 500** mA
2) Nabíjení 1 až 6* NiMH článků 1.2 - 7.2 V Proudy: 100, 200, 332, 500** mA
3) Nabíjení 1 až 4* olověných článků 2.0 - 8.0 V Proudy: 100, 200, 332, 500** mA
4) Nabíjení 1 až 3* LiFe článků 3.2 - 9.6 V Proudy: 100, 200, 332, 500** mA
5) Nabíjení 1 až 3* LiIon/LiPol článků 3.6 - 10.8 V Proudy: 100, 200, 332, 500** mA 
6) Nabíjení 1 až 3* LiIon/LiPol článků 3.7 - 11.1 V Proudy: 100, 200, 332, 500** mA

[*] Maximální počet článků je určen pouze pro napájecí napětí 13.8 V, dané verzí software V 7.03 a provedením
nabíječe.
[**] U nabíječe isl 6-330d není proud 500 mA dostupný.

8.1.1 Výstup Akku 1, nabíjecí programy akumulátorů konstantním proudem 
fixed C/ "fest L" s ručním nastavením proudu (I=x.xx) pro Ni-Cd, Ni-MH, Olovo, Li-Fe,
Li-Io, Li-Po

Účel Pokud znáte přípustný nabíjecí proud pro Vaše akumulátory, můžete použít vhodný nabíjecí
program s pevně nastaveným proudem. Proud může být použit pro vyrovnávací nabíjení,
standardní a rychlé nabíjení (nízké, střední a vysoké proudy) s dobou nabíjení vypočtenou v
souladu s nabíjecím režimem baterie.

Ruční nastavení proudu a automatický režim ukončení nabíjení jsou přednostní metodou při
použití Ni-Cd a Ni-MH akumulátorů a rovněž při použití nabíjecích kabelů s malým průřezem a
nízkým počtem článků (1…3) a zabudovaných akumulátorů ve vysílači.

Typ baterií/ isl6-330d až -530s / isl6-636+ a -636e:
počet článků 1 - 30 článků / 1 - 36 článků NiCd a NiMH

1-19/23 56 článků olověných akumulátorů
1-12/15 článků Li-Fe
1-11/13 článků Li-Ion
1-11/13 článků Li-Pol

Popis Vybraný program započne s nabíjením okamžitě proudem, který byl nastaven. Tento proud 
je udržován až do okamžiku plného nabití Ni-Cd nebo Ni-MH akumulátoru. Nabíjení je omezeno
pouze v případě, pokud nastavený proud způsobí přetížení nebo přehřátí nabíječe při vzrůstu
napětí nabíjené baterie.

Nastavitelné hodnoty: 0.1, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5,...dále pak po 0.5 A

Maximální hodnoty: -330d=5.5 A, -430d=5.0 A, -530d=6.0 A, -636_=6.5 A

Zvláštnosti - nabíjení 1-3 NiCd článků: Pro potlačení hlášení o nízkém napětí akumulátoru napřed 
zvolte program D.1A a pak připojte akumulátor. Nyní nastavte požadovaný program tlačítky Plus
a Minus. Viz také upozornění uvedená v kapitolách 1 a 2.

- trvalé nabíjení delší než 3 hodiny bez detekce nabitého akumulátoru ukončí nabíjení 
bez ohledu na stav nabití kromě následujících programů:

- D.1A a 0.25A jsou programy bez časového omezení.

- D.1A program (=0.1 A trvalé nabíjení): bez automatického ukončení nabíjení.

- D.1A program používá impulzní nabíjecí proud (poměr impulzu a pauzy je 1:3)

Nastavení pro Power-On: Vyvolejte program po připojení nabíječe (Power-On-Reset). (viz kapitola 9.3.1)
Volba 1. Odpojte akumulátor od výstupu Akku 1. 
programu 2. Opakovaně tiskněte tlačítka "Plus" nebo "Minus" a zvolte požadovaný program 

(I = x.xA, x.x = časový údaj).
- Zobrazení na displeji po stisknutí tlačítka: 
"CcBtype -> I = x.xA / ZzAtype-> I = x.xA "
3. Uvolněte tlačítko. Program zobrazený na displeji je nyní zvolen.
Pokud přepnete na program vybíjení (bez odpojeného akumulátoru při ignorování bodu 1), 
na displeji se zobrazí výsledná nabíjecí jako nulová.

Připojte 4. Nyní připojte akumulátor k výstupu Akku 1 při zachování správné polarity. Nabíječ akumulátor
pípnutím potvrdí start nabíjecího procesu. 

Zobrazení na displeji během nabíjení

Řádek č. 1 - Aktuální doba nabíjení, aktuální napětí nabíjeného akumulátoru, aktuální nabíjecí proud

střídá se s: - Aktuální nabitý náboj, napětí, proud/napětí autobaterie (isl 6-330d)
- Pravděpodobnost plného nabití - řada písmen "a" ->"b"...(tlačítka nejsou aktivní)
- "!": měření nabíjecího proudu a automatické přerušení nabíjení po nabití (tlačítka nejsou 
aktivní). 
- "*": nabíjecí proud je automaticky redukován, aby nebylo překročeno dovolené oteplení 
přístroje. 
- Různá varování a chybová hlášení vysvětlená v textu s číslem chyby.
- Současné stisknutí tlačítek Plus a Minus: aktuální program; po jejich uvolnění: nabitý náboj
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8.1.2 Výstup Akku 1, automatické nabíjecí programy Ni-Cd / Ni-MH akumulátorů Auto C/L s
automatickým nastavením nabíjecího proudu

Účel Ve většině případů je plně automatický nabíjecí program "Auto C/L" správnou volbou, jelikož
zajiš�uje optimální rychlé nabití Ni-Cd a Ni-MH akumulátoru a přitom s ním zachází ohleduplně. 
V rozsahu přípustné jmenovité kapacity od 100 mAh do 4 Ah nepotřebujete mít přesné znalosti 
o typu Vašich používaných akumulátorech. Zbývá pouze řádná příprava pro nabíjení: dostatečný
průřez nabíjecích kabelů (2.5 mm2 ), vysoce jakostní konektory a akumulátorová baterie se
spájenými články.

Typ baterií/ Ni-Cd/Ni-MH, 1 - 30 článků (-330d ... -530d), 1 - 36 článků (-636+ a 636e).
počet článků

Popis Nabíječ isl 6 automaticky vypočítá maximální hodnotu nabíjecího proudu, který akumulátor je
schopen absorbovat. Tento proces probíhá nepřetržitě při stálém měření akumulátoru a velikost
proudu je neustále nastavována podle možností akumulátoru až do hodnoty, kterou je schopen
dodat nabíječ.. Počáteční hodnota proudu malá a pak se velikost proudu zvyšuje až do konce
nabíjení, kdy opět klesne. Program pracuje až do doby, kdy je detekováno plné nabití
akumulátoru. Pak se nabíjení přepne na udržovací (tricykle) nabíjení (pouze pro Ni-Cd).
- Vypočítaný nabíjecí proud je omezen v případě, kdyby hrozilo nebezpečí přetížení nebo přehřátí
nabíječe.
- Maximální hodnoty proudu: -330d=5.5 A, -430d=5.0 A, -530d=6.0 A, -636.=8.0 A

Zvláštnosti - nabíjení 1-3 NiCd článků: Pro potlačení hlášení o nízkém napětí akumulátoru napřed zvolte
program C/D.1A a pak připojte akumulátor. Nyní nastavte požadovaný program tlačítky Plus a
Minus. Viz také upozornění uvedená v kapitolách 1 a 2.
- Nabíjení delší než 3 hodiny (Ni-Cd) a 4 hodiny (Ni-MH) bez detekce nabitého akumulátoru
ukončí nabíjení bez ohledu na stav nabití a bez indikace doby nabíjení.

Volba 1. Odpojte akumulátor od výstupu Akku 1. 
programu 2. Opakovaně tiskněte tlačítka "Plus" nebo "Minus" a zvolte požadovaný program (Auto C/L).

- Zobrazení na displeji po stisknutí tlačítka: "CcBtype -> Auto C/ZzAtyp -> Auto L"
3. Uvolněte tlačítko. Program zobrazený na displeji je nyní zvolen.
Pokud přepnete na program vybíjení (bez odpojeného akumulátoru při ignorování bodu 1), na
displeji se zobrazí výsledná nabíjecí jako nulová.

Připojte 4. Nyní připojte akumulátor k výstupu Akku 1 při zachování správné polarity. Nikdy nepřipojujte
plně nabitý Ni-MH akumulátor! Nabíječ pípnutím potvrdí start nabíjecího procesu.

Zobrazení na displeji během nabíjení

Řádek č. 1 - Aktuální doba nabíjení, aktuální napětí nabíjeného akumulátoru, aktuální nabíjecí proud 
střídá se s: - Aktuální nabitá kapacita, napětí, proud/napětí autobaterie (isl 6-330d)

- Pravděpodobnost plného nabití - řada písmen "a" ->"b"...(tlačítka nejsou aktivní)
- "!": měření nabíjecího proudu a automatické přerušení nabíjení po nabití (tlačítka nejsou aktivní). 
- "*": nabíjecí proud je automaticky redukován, aby nebylo překročeno dovolené oteplení přístroje. 
- Různá varování a chybová hlášení vysvětlená v textu s číslem chyby.
- Současné stisknutí tlačítek Plus a Minus: aktuální program; po jejich uvolnění: nabitý náboj
respektive menu parametrů.

Zobrazení na displeji po ukončení programu

Řádek č. 1 - Celková doba nabíjení, konečné napětí nabitého akumulátoru, "hlášení o nabití"
např. "38:47 31.8V  full/voll"

střídá se s: - Celková nabitá kapacita, konečné napětí, "hlášení o nabití" 
např. "2.6Ah  31.8V  full/voll"
- Při zobrazení symbolu "full/voll" se ozve krátce akustický signál a na LCD displeji se
objeví inverzní "f/v".
- Inverzní "t": krátký impulz nabíjecího proudu pro udržovací nabíjení (pouze pro Ni-Cd
akumulátory).
- Různá varování a chybová hlášení vysvětlená v textu s číslem chyby.
- Současné stisknutí tlačítek Plus a Minus: aktuální program; po jejich uvolnění: nabitý náboj.

8.1.3 Výstup Akku 1, automatické programy testování kapacity Ni-Cd/Ni-MH akumulátorů
Auto-CD/LE a Aut3CD/LE s automatickým nastavením nabíjecího/vybíjecího proudu.
(neplatí pro isl6-636e)

Účel Dva udržovací programy testování, formování a uskladňování akumulátorů. Odstraňují pamě�ový
efekt. Baterie akumulátorů Ni-Cd/Ni-MH lze porovnávat testováním jejich kapacity.

Typ baterií/ Ni-Cd, Ni-MH, 2 - 30 článků (-330d ... -530d), 2 - 36 článků (-636+ a 636e)
počet článků

Popis Při použití těchto programů je akumulátor napřed nabit programem Auto-C/L a pak programem
Auto-D/E vybit (při použití programu Auto3CD/LE je tato procedura opakována třikrát za sebou). 
- Nabíječ automaticky a opakovaně vypočítává nabíjecí proud závisí na schopnostech
akumulátoru absorbovat tento proud.
- Vypočítaný nabíjecí proud je omezen v případě, kdyby hrozilo nebezpečí přetížení nebo přehřátí
nabíječe. Nabíjení je ukončeno po detekci plného nabití akumulátoru 
- Akumulátor je pak vybíjen. Počáteční hodnota vybíjecího proudu  je vypočítána z maximální
výkonové ztráty vybíjecích obvodů a/nebo z dovoleného vybíjecího proudu nabíječe.
- Konečné vybíjecí napětí: cca. 0.85 V/Ni-Cd a cca. 1 V/Ni-MH, resp. Min. 1.3 V.
- Maximální hodnota nabíjecího proudu: -330d=5.5 A, -430d=5.0 A, -530d=6.0 A, - 636.=8.0 A
- Maximální hodnota vybíjecího proudu: 2.0 A, isl 6-330d =1.0 A
- Maximální hodnota vybíjecího výkonu: 16 W, isl 6-330d =10 W 

Zvláštnosti - isl 6 není konstruován pro vybíjení 1 Ni-Cd/Ni-MH článku. Ochranná dioda proti přepólování
akumulátoru a typ spínacích tranzistorů při napětí nižším než 2 V redukují vybíjecí proud; vybíjení
pod 1 V je prakticky nemožné. Nabíječ při napětí 1,3 V hlásí "empty/leer", proto se nepokoušejte
vybíjet pouze jeden článek!
- trvalé nabíjení delší než 3 hodiny (Ni-Cd) a 4 hodiny (Ni-MH) bez detekce nabitého
akumulátoru ukončí nabíjení bez ohledu na stav nabití.

Nastavení pro Power-On: Vyvolejte program po připojení nabíječe (Power-On-Reset) (viz kapitola 9.3.1).

Volba 1. Odpojte akumulátor od výstupu Akku 1. 
programu 2. Opakovaně tiskněte tlačítka "Plus" nebo "Minus" a zvolte požadovaný program (Auto-CD/LE

nebo Aut3CD/LE).
- Zobrazení na displeji po stisknutí tlačítka: "CcBtype -> AutoCD/ZzAtyp -> AutoLE"
resp." CcBtype -> Aut3CD/ZzAtyp -> Aut3LE ".
3. Uvolněte tlačítko. Program zobrazený na displeji je nyní zvolen.
Pokud přepnete na program vybíjení (bez odpojeného akumulátoru při ignorování bodu 1), na
displeji se zobrazí výsledný nabíjecí náboj jako nulový.

Připojte 4. Nyní připojte akumulátor k výstupu Akku 1 při zachování správné polarity.
akumulátor Nikdy nepřipojujte plně nabitý Ni-MH akumulátor!

Nabíječ pípnutím potvrdí start zvoleného programu. 

Zobrazení na displeji během nabíjení/vybíjení

Řádek č. 1 - Aktuální doba nabíjení/vybíjení, aktuální napětí nabíjeného/vybíjeného akumulátoru,
střídá se s: aktuální nabíjecí/vybíjecí proud

- Aktuální vybitý nebo nabitý náboj, napětí, proud/napětí autobaterie (isl 6-330d)
- Pravděpodobnost plného nabití - řada písmen "a" -> "b"...(tlačítka nejsou aktivní)
- "!": měření nabíjecího proudu a automatické přerušení nabíjení po nabití (tlačítka nejsou aktivní)
při nabíjení. 
- "*": nabíjecí proud je automaticky redukován, aby nebylo překročeno dovolené oteplení přístroje. 
- Různá varování a chybová hlášení vysvětlená v textu s číslem chyby.
- Současné stisknutí tlačítek Plus a Minus: aktuální program; po jejich uvolnění: nabitý/vybitý
náboj resp. Menu parametrů.

Zobrazení na displeji po ukončení programu

Řádek č. 1 - Celková doba vybíjení, konečné napětí vybitého akumulátoru, "hlášení o vybití" např.
"65:09  8.51Vempty/leer"

střídá se s: - Celkový vybitý náboj, konečné napětí, "hlášení o vybití" např. "1.9Ah 8.51Vempty/leer"
- Při zobrazení symbolu "empty/leer" se ozve krátce akustický signál a na LCD displeji se objeví
inverzní "e/l".
- Různá varování a chybová hlášení vysvětlená v textu s číslem chyby.
- Současné stisknutí tlačítek + a -: aktuální program; po jejich uvolnění: nabitý a vybitý náboj.
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8.1.4 Výstup Akku 1, automatické udržovací programy Ni-Cd/Ni-MH akumulátorů Auto-DC/EL a
Aut3DC/EL s automatickým nastavením vybíjecího a nabíjecího proudu (neplatí pro isl6-636e)

Účel Programy testování, formování a přímého použití po ukončení programu. Odstraňují pamě�ový efekt.
Dva udržovací programy (1DC a 3DC / 1EL a 3EL) vyrovnají články ve vašem akumulátoru a odstraní
případný pamě�ový efekt. Obzvláš� akumulátory, které jsou jen částečně vybity (např. ve vysílači a
přijímačové akumulátory) je nutno v pravidelných intervalech kompletně vybít a znovu nabít.
Nepravidelně ošetřované a zcela nové akumulátory často vyžadují opakovat tuto proceduru i třikrát za
sebou.

Typ baterií/ Ni-Cd a Ni-MH, 2 - 30 článků (-330d ... -530d), 2 - 36 článků (-636+ a 636e)
počet článků
Popis Při použití těchto programů je akumulátor napřed vybit programem Auto-D/E do konečného vybíjecího

napětí a pak programem Auto-C/L znovu nabit (při použití programu Aut3DC/EL je tato procedura
opakována třikrát za sebou). Program končí plným nabitím akumulátoru "full/voll" a přejde u akumulátorů
Ni-Cd na udržovací (trickle) nabíjení. 
- Počáteční hodnota vybíjecího proudu  je vypočítána z maximální výkonové ztráty vybíjecích obvodů
a/nebo z dovoleného vybíjecího proudu nabíječe.
- Po dosažení konečného vybíjecího napětí je vybíjecí proud redukován u akumulátorů Ni-Cd postupně
na velmi nízkou hodnotu .
- Nastavení hodnoty nabíjecího proudu závisí na schopnostech akumulátoru absorbovat tento proud.
- Vypočítaný nabíjecí proud je omezen v případě, kdyby hrozilo nebezpečí přetížení nebo přehřátí
nabíječe.
- Konečné vybíjecí napětí: cca. 0.85 V/Ni-Cd a cca. 1 V/Ni-MH, resp. Min. 1.3 V.
- Maximální hodnota vybíjecího proudu: 2.0 A, isl 6-330d=1.0 A
- Maximální hodnota vybíjecího výkonu: 16 W, isl 6-330d=10 W
- Maximální hodnota nabíjecího proudu: -330d=5.5 A, -430d=5.0 A, -530d=6.0 A, - 636.=8.0 A

Zvláštnosti - isl 6 není konstruován pro vybíjení 1 Ni-Cd/Ni-MH článku. Ochranná dioda proti přepólování
akumulátoru a typ spínacích tranzistorů při napětí nižším než 2 V redukují vybíjecí proud; vybíjení pod 1
V je prakticky nemožné. Nabíječ při napětí 1.3 V hlásí "empty/leer", proto se nepokoušejte vybíjet pouze
jeden článek!
- trvalé nabíjení delší než 3 hodiny (Ni-Cd) a 4 hodiny (Ni-MH) bez detekce nabitého akumulátoru
ukončí nabíjení bez ohledu na stav nabití.

Nastavení pro Power-On: Vyvolejte program po připojení nabíječe (Power-On-Reset) (viz kapitola 9.3.1).
Volba 1. Odpojte akumulátor od výstupu Akku 1. 
programu 2. Opakovaně tiskněte tlačítka "Plus" nebo "Minus" a zvolte požadovaný program (Auto-DC/EL nebo

Aut3DC/EL).
- Zobrazení na displeji po stisknutí tlačítka: "CcBtype -> AutoDC/ZzAtyp -> AutoEL" resp."
CcBtype -> Aut3DC/ZzAtyp -> Aut3EL ".
3. Uvolněte tlačítko. Program zobrazený na displeji je nyní zvolen.
Pokud přepnete na program vybíjení (bez odpojeného akumulátoru při ignorování bodu 1), 
na displeji se zobrazí výsledný nabíjecí náboj jako nulový.

Připojte 4. Nyní připojte akumulátor k výstupu Akku 1 při zachování správné polarity.
akumulátor Nabíječ pípnutím potvrdí start zvoleného programu. 

Zobrazení na displeji během vybíjení/nabíjení

Řádek č. 1 - Aktuální doba vybíjení/nabíjení, aktuální napětí vybíjeného/nabíjeného akumulátoru, aktuální
vybíjecí/nabíjecí proud

střídá se s: - Aktuální vybitý nebo nabitý náboj, napětí, proud/napětí autobaterie (isl 6-330d)
- Pravděpodobnost plného nabití - řada písmen "a" -> "b"...(tlačítka nejsou aktivní)
- "!": měření nabíjecího proudu a automatické přerušení nabíjení po nabití (tlačítka nejsou aktivní) při
nabíjení. 
- "*": nabíjecí proud je automaticky redukován, aby nebylo překročeno dovolené oteplení přístroje. 
- Různá varování a chybová hlášení vysvětlená v textu s číslem chyby.
- Současné stisknutí tlačítek Plus a Minus: aktuální program; po jejich uvolnění: vybitý/nabitý náboj
resp. menu parametrů.

Zobrazení na displeji po ukončení programu

Řádek č. 1 - Celková doba nabíjení, konečné napětí nabitého akumulátoru, "hlášení o nabití" např. "33:12
15.9V   full/voll"

střídá se s: - Celkový nabitý náboj, konečné napětí, "hlášení o nabití" např. "1.4Ah  15.9V   full/voll"
- Při zobrazení symbolu "full/voll" se ozve krátce akustický signál a na LCD displeji se objeví inverzní
"f/v".
- Inverzní ""t": krátký impulz nabíjecího proudu pro udržovací nabíjení.
- Různá varování a chybová hlášení vysvětlená v textu s číslem chyby.
- Současné stisknutí tlačítek Plus a Minus: aktuální program; po jejich uvolnění: vybitý/nabitý náboj.

8.1.5 Výstup Akku 1, program pro vybití Ni-Cd/Ni-MH akumulátorů Auto -D/E s automatickým
výběrem hodnoty vybíjecího proudu (neplatí pro iissll  66-636e)

Účel Tento vybíjecí program umožňuje vybití akumulátoru tak rychle, jak je to možné a je proto ideální
pro přípravu akumulátoru pro jeho skladování a rovněž pro vyrovnávání a oživení článků.

Typ baterií/ Ni-Cd, Ni-MH, 2 - 30 článků (-330d ... -530d), 2 - 36 článků (-636+ a 636e)
počet článků

Popis Při použití tohoto programu nabíječ připojený akumulátor vybije na konečné vybíjecí napětí. 
- Počáteční hodnota vybíjecího proudu je vypočítána v souladu s maximální výkonovou ztrátou
a/nebo maximálním dovoleným vybíjecím proudem nabíječe.
- Po dosažení konečného vybíjecího napětí je vybíjecí proud u Ni-Cd akumulátorů postupně
snižován na nízkou hodnotu, aby před ukončením programu byl vyčerpán veškerý použitelný
náboj.
- Konečné vybíjecí napětí: cca. 0.85 V/Ni-Cd a cca. 1 V/Ni-MH, resp. Min. 1.3 V.
- Maximální hodnota vybíjecího proudu: 2.0 A, isl 6-330d=1.0 A
- Maximální hodnota vybíjecího výkonu: 16 W, isl 6-330d=10 W 

Zvláštnosti - isl 6 není konstruován pro vybíjení 1 Ni-Cd/Ni-MH článku. Ochranná dioda proti přepólování
akumulátoru a typ spínacích tranzistorů při napětí nižším než 2 V redukují vybíjecí proud; vybíjení
pod 1 V je prakticky nemožné. Nabíječ při napětí 1.3 V hlásí "empty/leer", proto se nepokoušejte
vybíjet pouze jeden článek!
- trvalé nabíjení delší než 3 hodiny (Ni-Cd) a 4 hodiny (Ni-MH) bez detekce nabitého
akumulátoru ukončí nabíjení bez ohledu na stav nabití.

Nastavení pro Power-On: Vyvolejte program po připojení nabíječe (Power-On-Reset) (viz kapitola 9.3.1).

Volba 1. Odpojte akumulátor od výstupu Akku 1. 
programu 2. Opakovaně tiskněte tlačítka "Plus" nebo "Minus" a zvolte požadovaný program (Auto-D/E).

- Zobrazení na displeji po stisknutí tlačítka: "CcBtype -> Auto-D/ZzAtyp -> Auto-E" 
3. Uvolněte tlačítko. Program zobrazený na displeji je nyní zvolen.
Pokud přepnete na program vybíjení (bez odpojeného akumulátoru při ignorování bodu 1), na
displeji se zobrazí výsledný nabíjecí náboj jako nulový.

Připojte 4. Nyní připojte akumulátor k výstupu Akku 1 při zachování správné polarity.
akumulátor Nabíječ pípnutím potvrdí start zvoleného programu. 

Zobrazení na displeji během vybíjení/nabíjení

Řádek č. 1 - Aktuální doba vybíjení, aktuální napětí vybíjeného akumulátoru, aktuální vybíjecí proud
střídá se s: - Aktuální vybitý náboj, napětí, proud/napětí autobaterie (isl 6-330d)

- "*" se střídá s "-": vybíjecí proud je automaticky redukován, aby nebylo překročeno dovolené
oteplení přístroje. 
- Různá varování a chybová hlášení vysvětlená v textu s číslem chyby.
- Současné stisknutí tlačítek Plus a Minus : aktuální program; po jejich uvolnění: vybitý náboj
resp. menu parametrů.

Zobrazení na displeji po ukončení programu

Řádek č. 1 - Celková doba vybíjení, konečné napětí vybitého akumulátoru, "hlášení o vybití" 
např. "65:09  8.51V  empty/leer"

střídá se s: - Celkový vybitý náboj, konečné vybíjecí napětí, "hlášení o vybití" 
např. "1.9Ah  8.51V empty/leer"
- Při zobrazení symbolu "empty/leer" se ozve krátce akustický signál a na LCD displeji se objeví
inverzní "e/l".
- Různá varování a chybová hlášení vysvětlená v textu s číslem chyby.
- Současné stisknutí tlačítek Plus a Minus: aktuální program; po jejich uvolnění: vybitý náboj.
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8.1.6 Výstup Akku 1, program pro vybití Ni-Cd/Ni-MH akumulátorů fixed -D/fest -E s ručním
výběrem hodnoty vybíjecího proudu (I-x.xxA) E (neplatí pro isl 6-636e) pro Ni-CD, Ni-MH, Olovo,
Li-Fe, Li-Io, Li-Po

Účel Po částečném vybití baterií, může být zajímavé se dozvědět kolik energie bylo vybito či ušetřeno
např. po odpoledním létání, po různých stylech ovládání anebo při použití nového napájení –
nových baterií. A právě tento vybíjecí program vám poskytne tyto informace.

Typ baterií/ isl6-330d až -530s / isl6-636+:
počet článků 1 - 30 článků / 1 - 36 článků NiCd a NiMH

1-19/23 56 článků olověných akumulátorů
1-12/15 článků Li-Fe
1-11/13 článků Li-Ion
1-11/13 článků Li-Pol

Popis Při použití tohoto programu nabíječ připojený akumulátor započne ihned vybíjet nastaveným
konstantním proudem. Nastavená hodnota vybíjecího proudu je udržována až do konečného
vybíjecího napětí akumulátoru. 
- Hodnota vybíjecího proudu bude automaticky redukována, pokud bude překročena vybíjecí
ztráta nabíječe (maximální výkonová ztráta je 16 W).
- Volitelné hodnoty proudu: 25 mA, 50 mA, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 A 
- Přístroj je schopen rozpoznat počet článků v připojeném akumulátoru s dostatečnou přesností.
- Použitelná hodnota vybíjecího proudu pro přesné měření kapacity je obvykle desetina jmenovité
kapacity akumulátoru (1/10 C). 
- Konečné vybíjecí napětí: pro fci hardware min 1,3 V. cca 0,9 V / Ni-Cd, cca 1,0 V / Ni-MH, cca
1,7 V / Olovo, cca 2,12 V / Li-Fe, cca 2,5 V / Li-Io, cca 3,0 V / Li-Po 
- Maximální hodnota vybíjecího proudu: 2.0 A, isl 6-330 = 1,0 A
- Maximální hodnota vybíjecího výkonu: 16 W, isl 6-330 = 10 W

Zvláštnosti - isl 6 není konstruován pro vybíjení 1 Ni-Cd/Ni-MH článku. Ochranná dioda proti přepólování
akumulátoru a typ spínacích tranzistorů při napětí nižším než 2 V redukují vybíjecí proud; vybíjení
pod 1 V je prakticky nemožné. Nabíječ při napětí 1.3 V hlásí "empty/leer", proto se nepokoušejte
vybíjet pouze jeden článek!
- Přístroj je schopen rozpoznat počet článků v připojeném akumulátoru s dostatečnou 
přesností.

Nastavení pro Power-On: Vyvolejte program po připojení nabíječe (Power-On-Reset) (viz kapitola 9.3.1).
Volba 1. Odpojte akumulátor od výstupu Akku 1. 
programu 2. Opakovaně tiskněte tlačítka "Plus" nebo "Minus" a zvolte požadovaný program (D/E-x.xA, x.x =

nabídka proudu).
- Zobrazení na displeji po stisknutí tlačítka: "CcBtype -> D-x.xA/ZzAtyp -> E-x.xA"
3. Uvolněte tlačítko. Program zobrazený na displeji je nyní zvolen.
Pokud přepnete na program vybíjení (bez odpojeného akumulátoru při ignorování bodu 1), na
displeji se zobrazí výsledný vybíjecí náboj naposledy proběhlého nabíjení napřed jako negativní a
později jako pozitivní zobrazení.

Připojte 4. Nyní připojte akumulátor k výstupu Akku 1 při zachování správné polarity.
akumulátor Nabíječ pípnutím potvrdí start zvoleného programu. 

Zobrazení na displeji během vybíjení

Řádek č. 1 - Aktuální doba vybíjení, aktuální napětí vybíjeného akumulátoru, aktuální vybíjecí proud
střídá se s: - Aktuální vybitý náboj, napětí, proud/napětí autobaterie (isl 6-330d)

- "*" se střídá s "-": vybíjecí proud je automaticky redukován, aby nebylo překročeno dovolené
oteplení přístroje. 
- Různá varování a chybová hlášení vysvětlená v textu s číslem chyby.
- Současné stisknutí tlačítek Plus a Minus: aktuální program; po jejich uvolnění: vybitý náboj
(kapitola 6.7).

Zobrazení na displeji po ukončení programu

Řádek č. 1 - Celková doba vybíjení, konečné napětí vybitého akumulátoru, "hlášení o vybití" 
napł. "65:09  8.51V  empty/leer"

střídá se s: - Celkový vybitý náboj, konečné vybíjecí napětí, "hlášení o vybití"
např. "1.9Ah  8.51V empty/leer"
- Při zobrazení symbolu "empty/leer" se ozve krátce akustický signál a na LCD displeji se objeví
inverzní "e/l".
- Různá varování a chybová hlášení vysvětlená v textu s číslem chyby.
- Současné stisknutí tlačítek Plus a Minus : aktuální program; po jejich uvolnění: vybitý náboj
(kapitola 6.7).

8.2.1 Výstup Akku 2, program pro nabíjení 1 až 6* článků Ni-Cd akumulátorů 

Účel Nabíjecí program např. pro baterie pro přijímač již od kapacity 50 mAh nebo např. pro
šestičlánkové baterie pro vysílače s vysokou kapacitou.

Typ baterií Nastavte typ článků Ni-Cd akumulátorů podle kapitoly 9.2

Počet článků Nastavte počet článků podle kapitoly 9.2.

Nabíjecí Nabíjecí proud nastavte dle kapitoly 9.2.
proud

Popis Při použití tohoto programu začíná nabíjení předvolenou hodnotou nabíjecího proudu a podle
počtu článků v sadě. V pevných intervalech a po dosažení omezující hranice napětí nabíječ isl 6
se přepne na režim impulzního nabíjení. Čím lépe akumulátor drží v pauzách napětí, tím delší
jsou tyto pauzy a kratší nabíjecí impulzy.
- Nabíjecí proud a počet článků jsou určeny speciálním inicializačním procesem, který běží po
prvním připojení nabíječe k autobaterii (kapitola 9.2).

Poznámka Pokud je napětí na výstupu nadměrné, může nabíječ tuto skutečnost vyhodnotit jako nepřítomnost
akumulátoru.

Nastavení - typ připojených článků (viz kapitola 9.2)
Při Power-On - počet připojených článků (viz kapitola 9.2)

- hodnotu nabíjecího proudu (viz kapitola 9.2)

Připojte Připojte akumulátor do výstupu Akku 2 při zachování správné polarity. 
akumulátor - Nabíječ pípnutím potvrdí start nabíjení. 

Zobrazení na displeji, pokud je výstup 2 připraven "ready/bereit"
Řádek č. 2 - Nastavení na výstup Akku 2, napětí autobaterie, např. "2: 4NiCd .1A 13.6"

- Po současném stisknutí obou tlačítek se zobrazí
- parametry, poslední množství náboje např. (V8.00: "2: 4NiCd 100mA") 
"2: 4NiCd 49mAh"

Dtto. isl 6-330d Jestliže je kurzor (pod daty z výstupu Akku 1) na "ready/bereit" (tzn. úplně vlevo na displeji) a
pokud stisknete současně obě tlačítka, na displeji se zobrazí:
- "b2/A2", nastavení výstupu 2 a poslední kapacita např. "2��4NiCd.1A��49mAh"

Zobrazení na displeji, během nabíjení z výstupu Akku 2

Řádek č. 2 - Aktuální doba nabíjení, aktuální napětí akumulátoru, napětí autobaterie, 
např "07:23 5.63V 13.6"

Střídá se s: - Aktuální nabitý náboj, aktuální napětí, aktuální nabíjecí proud 
např. "12mAh 5.63V0.10A"
- Po současném stisknutí obou tlačítek se zobrazí:
"b2/A2", nastavení výstupu 2 a aktuální nabitý náboj např. "2: 4NiCd 12mAh"

Dtto. isl 6-330d - Jestliže není použit výstup Akku 1, bude zobrazení stejné, jako nahoře.
- Jestliže je použit i výstup Akku 1, kurzor pod daty výstupu 1 indikuje přibližný stav nabíjení.
Jestliže stisknete současně obě tlačítka, na displeji se zobrazí:
- "b2/A2", počet článků, typ článků, nabíjecí proud, aktuální nabitý náboj např.
"2��4NiCd.1A��12mAh"

Zobrazení na displeji po ukončení programu výstupu Akku 2
Řádek č. 2 - Celková doba nabíjení, konečné napětí nabitého akumulátoru, napětí autobaterie 

např. "34:12 6.36V 13.6"
střídá se s: - Celkový nabitý náboj, konečné napětí nabitého akumulátoru, "hlášení o nabití"

např. "53mAh 6.36V full/voll"
- Při zobrazení symbolu "full/voll" se ozve krátce akustický signál a na LCD displeji se objeví
inverzní "f/v".

Dtto.isl 6-330d - Jestliže není použit výstup Akku 1, bude zobrazení stejné, jako nahoře.
- Jestliže je použit i výstup Akku 1, kurzor pod daty výstupu Akku 1 indikuje nabitý akumulátor
""full/voll", tzn., že kurzor je úplně vpravo na displeji.
Jestliže stisknete současně obě tlačítka, na displeji se zobrazí:
- "b2/A2", počet článků, typ článků, nabíjecí proud, aktuální nabitý náboj 
např. "2��4NiCd.1A��53mAh"

[*] Maximální počet článků v sadě pouze při napětí napájecí autobaterie 13.8 V; dané koncepcí nabíječe a software
verze V 8.41.
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8.2.2 Výstup Akku 2, program pro nabíjení 1 až 6* článků Ni-MH akumulátorů 

Účel Nabíjecí program např. pro baterie pro přijímač již od kapacity 100 mAh nebo např. pro
šestičlánkové baterie pro vysílače s vysokou kapacitou.

Typ baterií Nastavte typ článků Ni-MH akumulátorů podle kapitoly 9.2

Počet článků Nastavte počet článků podle kapitoly 9.2.

Nabíjecí Nastavte nabíjecí proud podle kapitoly 9.2 
proud

Popis Při použití tohoto programu začíná nabíjení předvolenou hodnotou nabíjecího proudu a podle
počtu článků v sadě. V pevných intervalech a po dosažení omezující hranice napětí nabíječ isl 6
se přepne na režim impulzního nabíjení. Čím lépe akumulátor drží napětí v pauzách napětí, tím
delší jsou tyto pauzy a kratší nabíjecí impulzy.
- Nabíjecí proud a počet článků jsou určeny speciálním iniciačním procesem, který běží po prvním
připojení nabíječe k autobaterii (kapitola 9.2).

Poznámka Pokud je napětí na výstupu nadměrné, může nabíječ tuto skutečnost vyhodnotit jako 
nepřítomnost akumulátoru.

Nastavení - typ připojených článků (viz kapitola 9.2)
Při Power-On - počet připojených článků (viz kapitola 9.2)

- maximální hodnotu nabíjecího proudu (viz kapitola 9.2 a 4.2)

Připojte Připojte akumulátor do výstupu Akku 2 při zachování správné polarity. 
akumulátor - Nabíječ pípnutím potvrdí start nabíjení. 

Zobrazení na displeji, pokud je výstup 2 připraven "ready/bereit"

Řádek č. 2 - "b2/A2", nastavení na výstup Akku 2, napětí autobaterie, např. "2: 4NiMH .3A 13.5"
- Po současném stisknutí obou tlačítek se zobrazí (viz kapitola 6.7)
- parametry, poslední množství náboje např. (V8.00:"2: 4NiMH 332mA") 
"2: 4NiMH .81Ah" 

Dtto. isl 6-330d Jestliže je kurzor (pod daty z výstupu Akku 1) na "ready/bereit" (tzn. úplně vlevo na displeji) a
pokud stisknete současně obě tlačítka, na displeji se zobrazí:
- "b2/A2", nastavení výstupu 2 a poslední kapacita např. "2��4NiMH.3A��0.81Ah"

Zobrazení na displeji, během nabíjení z výstupu Akku 2

Řádek č. 2 - Aktuální doba nabíjení, aktuální napětí akumulátoru, napětí autobaterie,
např.  "27:12 5.63V 13.5"

Střídá se - Aktuální nabitý náboj, aktuální napětí, aktuální nabíjecí proud např.
"14mAh 5.63V0.33A"
- Po současném stisknutí obou tlačítek se zobrazí:
"b2/A2", nastavení výstupu 2 a aktuální nabitý náboj např. "2: 4NiMH 14mAh" 

Dtto. isl 6-330d - Jestliže není použit výstup Akku 1, bude zobrazení stejné, jako nahoře.
- Jestliže je použit i výstup Akku 1, kurzor pod daty výstupu Akku 1 indikuje přibližný stav nabíjení.
Jestliže stisknete současně obě tlačítka, na displeji se zobrazí:
- "b2/A2", počet článků, typ článků, nabíjecí proud, aktuální nabitý náboj např.
"2��4NiMH.3A��14mAh"

Zobrazení na displeji po ukončení programu výstupu Akku 2

Řádek č. 2 - Celková doba nabíjení, konečné napětí nabitého akumulátoru, napětí autobaterie
např. "27:12 6.25 13.5"

střídá se s: - Celkový nabitý náboj, konečné napětí nabitého akumulátoru, "hlášení o nabití"
např. ".75Ah 6.25V full/voll"
- Při zobrazení symbolu "full/voll" se ozve krátce akustický signál a na LCD displeji se objeví
inverzní "f/v".

Dtto.isl 6-330d - Jestliže není použit výstup Akku 1, bude zobrazení stejné, jako nahoře.
- Jestliže je použit i výstup Akku 1, kurzor pod daty výstupu Akku 1 indikuje nabitý akumulátor
""full/voll", tzn., že kurzor je úplně vpravo na displeji.
Jestliže stisknete současně obě tlačítka, na displeji se zobrazí:
- "b2/A2", počet článků, typ článků, nabíjecí proud, aktuální nabitý náboj např.
"2��4NiMH.3A��.75Ah"

[*] Maximální počet článků v sadě pouze při napětí napájecí autobaterie 13.8 V; dané koncepcí nabíječe a software
verze V 7.03.

8.2.3 Výstup Akku 2, program pro nabíjení 1 až 4* článků olověných akumulátorů 

Účel Nabíjecí program typický např. pro nabíjení jednoho článku pro žhavení svíček modelářských
motorů a dvojčlánkových akumulátorů s tekutým nebo gelovým elektrolytem, které nelze nabíjet z
výstupu 1.

Typ baterií Nastavte typ článků olověných akumulátorů podle kapitoly 9.2

Počet článků Nastavte počet článků podle kapitoly 9.2.

Nabíjecí proud Nastavte nabíjecí proud podle kapitoly 9.2   

Popis Při použití tohoto programu začíná nabíjení proudem s velmi nízkou hodnotou a pozvolna stoupá
až na předvolenou hodnotu, pokud předtím nedosáhlo napětí akumulátoru typickou hodnotu pro
tento druh akumulátoru. Na konci procesu nabíjecí proud je opět značně redukován a za určitých
okolností může klesnout až na nulu.
- Nabíjecí proud a počet článků jsou určeny speciálním iniciačním procesem, který běží po prvním
připojení nabíječe k autobaterii (kapitola 9.2).

Poznámka Pokud je napětí na výstupu nadměrné, může nabíječ tuto skutečnost vyhodnotit jako 
nepřítomnost akumulátoru.

Nastavení - typ připojených článků (viz kapitola 9.2)
Při Power-On - počet připojených článků (viz kapitola 9.2)

- maximální hodnotu nabíjecího proudu (viz kapitola 9.2 a 4.2)

Připojte Připojte akumulátor do výstupu Akku 2 při zachování správné polarity. 
akumulátor - Nabíječ pípnutím potvrdí start nabíjení. 

Zobrazení na displeji, pokud je výstup Akku 2 připraven "ready/bereit"

Řádek č. 2 - "b2/A2" nastavení na výstup 2, napětí autobaterie, např. "b2 1Lead .5A 13.6"
- Po současném stisknutí obou tlačítek se zobrazí (viz kapitola 6.7)
- parametry, poslední množství náboje např. (V8.00:"2: 1Lead/Blei 500mA") 
"2: 1Lead/Blei 1.4Ah" 

Dtto. isl 6-330d Jestliže je kurzor (pod daty z výstupu Akku 1) na "ready/bereit" (tzn. úplně vlevo na displeji) a
pokud stisknete současně obě tlačítka, na displeji se zobrazí (u isl6-330d max. 332 mA):
- "b2/A2" nastavení výstupu Akku 2 a poslední kapacita např. "2��1Lead/Blei.3A��1.4Ah"

Zobrazení na displeji, během nabíjení z výstupu Akku 2

Řádek č. 2 - Aktuální doba nabíjení, aktuální napětí akumulátoru, napětí autobaterie,
např."19:12 2.13V 13.8"

Střídá se - Aktuální nabitý náboj, aktuální napětí, aktuální nabíjecí proud např. ".11Ah 2.13V0.50A"
- Po současném stisknutí obou tlačítek se zobrazí (viz také kapitola 6.7):
- "b2/A2" nastavení výstupu Akku 2 a aktuální nabitý náboj
např. "2: 1Lead/Blei .11Ah"

Dtto. isl 6-330d - Jestliže není použit výstup Akku 1, bude zobrazení stejné, jako nahoře.
- Jestliže je použit i výstup Akku 1, kurzor pod daty výstupu 1 indikuje přibližný stav nabíjení.
Jestliže stisknete současně obě tlačítka, na displeji se zobrazí (viz také kapitola 6.7):
- "b2/A2", aktuální nabitý náboj, počet článků, nabíjecí proud
např. "2��1Lead/Blei.3A��.11Ah"

Zobrazení na displeji po ukončení programu výstupu 2

Řádek č. 2 - Celková doba nabíjení, konečné napětí nabitého akumulátoru, napětí autobaterie
např. "18h12 2.27V 13.6" (18 hodin, 12 minut)  

střídá se s: - Celkový nabitý náboj, konečné napětí nabitého akumulátoru, "hlášení o nabití"
např. "4.5Ah 2.27V full/voll"
- Při zobrazení symbolu "full/voll" se ozve krátce akustický signál a na LCD displeji se objeví 
inverzní "f/v".

Dtto. isl 6-330d - Jestliže není použit výstup Akku 1, bude zobrazení stejné, jako nahoře.
- Jestliže je použit i výstup Akku 1, kurzor pod daty výstupu Akku 1 indikuje nabitý akumulátor
"full/voll", tzn., že kurzor je úplně vpravo na displeji.
Jestliže stisknete současně obě tlačítka, na displeji zobrazí (viz kapitola 6.7):
- ""b2/A2" nastavení výstupu Akku 2 a nabitá kapacita např. "2��1Lead/Blei.3A��4.5Ah"

[*] Maximální počet článků v sadě pouze při napětí napájecí autobaterie 13.8 V; dané koncepcí nabíječe a software
verze V 8.41.
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8.2.4 Výstup Akku 2, program pro nabíjení 1 až 3* článků Lithium-nanoPhosphate
akumulátorů (Saphion)

Účel Nabíjecí program typický např. pro nabíjení dvou velmi lehkých článků s vysokou kapacitou pro
přijímač.

Typ baterií Nastavte typ článků lithium-manganoxidových akumulátorů podle kapitoly 9.2

Počet článků Nastavte počet článků podle kapitoly 9.2.

Nabíjecí proud Nastavte nabíjecí proud podle kapitoly 9.2 

Popis Při použití tohoto programu začíná nabíjení proudem s velmi nízkou hodnotou a pozvolna
stoupající až na předvolenou hodnotu, pokud předtím nedosáhlo napětí akumulátoru typickou
hodnotu pro tento druh akumulátoru. Na konci procesu nabíjecí proud je opět značně redukován a
za určitých okolností může klesnout až na nulu.
- Nabíjecí proud a počet článků jsou určeny speciálním iniciačním procesem, který běží po prvním
připojení nabíječe k autobaterii (kapitola 9.2).

Poznámka Pokud je napětí na výstupu nadměrné, může nabíječ tuto skutečnost vyhodnotit jako 
nepřítomnost akumulátoru.

Nastavení - typ připojených článků (viz kapitola 9.2)
Při Power-On - počet připojených článků (viz kapitola 9.2)

- maximální hodnotu nabíjecího proudu (viz kapitola 9.2 a 4.2)
Připojte Připojte akumulátor do výstupu Akku 2 při zachování správné polarity. 
akumulátor - Nabíječ pípnutím potvrdí start nabíjení. 

Zobrazení na displeji, pokud je výstup Akku 2 připraven "ready/bereit"

Řádek č. 2 - "b2/A2" nastavení na výstup Akku 2, napětí autobaterie, např. "2 2LiFe .2A 13.7"
- Po současném stisknutí obou tlačítek se zobrazí
- "b2/A2" nastavení na výstup Akku 2,nabitý náboj (V8.00:"2: 2LiFe 200mA")
"2: 2LiFe .73Ah" 

Dtto. isl 6-330d - Jestliže je kurzor (pod daty z výstupu Akku 1) na "ready/bereit" (tzn. úplně vlevo na displeji)
a pokud stisknete současně obě tlačítka, na displeji se zobrazí:
- "b2/A2" nastavení na výstup Akku 2, poslední náboj např. "2��2LiFe.2A��.73Ah"

Zobrazení na displeji, během nabíjení z výstupu Akku 2

Řádek č. 2 - Aktuální doba nabíjení, aktuální napětí akumulátoru, napětí autobaterie, 
např. "19:13 5.43V 13.7"

Střídá se - Aktuální nabitý náboj, aktuální napětí, aktuální nabíjecí proud
např. ".11Ah 5.43V0.20A"
- Po současném stisknutí obou tlačítek se zobrazí (viz také kapitola 6.7):
- "b2/A2" nastavení výstupu Akku 2 a aktuální nabitý náboj např. "2: 2LiFe .11Ah"

Dtto. isl 6-330d - Jestliže není použit výstup Akku 1, bude zobrazení stejné, jako nahoře.
- Jestliže je použit i výstup Akku 1, kurzor pod daty výstupu 1 indikuje přibližný stav nabíjení.
- Jestliže stisknete současně obě tlačítka, na displeji se zobrazí (viz také kapitola 6.7):
- "b2/A2", počet článků, typ článků, nabíjecí proud, aktuální nabitý náboj 
např. "2��2LiFe.2A��.11Ah"

Zobrazení na displeji po ukončení programu výstupu Akku 2

Řádek č. 2 - Celková doba nabíjení, konečné napětí nabitého akumulátoru, napětí autobaterie 
např. "03h38 6.70V 13.7" (3 hodiny, 38 minut)  

střídá se s: - Celkový nabitý náboj, konečné napětí nabitého akumulátoru, "hlášení o nabití"
např. "0.61Ah 6.70V full/voll"
- Při zobrazení symbolu "full/voll" se ozve krátce akustický signál a na LCD displeji se objeví
inverzní "f/v".

Dtto. isl 6-330d - Jestliže není použit výstup Akku 1, bude zobrazení stejné, jako nahoře.
- Jestliže je použit i výstup Akku 1, kurzor pod daty výstupu 1 indikuje nabitý akumulátor "full",
tzn., že kurzor je úplně vpravo na displeji.
Jestliže stisknete současně obě tlačítka, na displeji se zobrazí:
- "b2/A2" nastavení výstupu 2 a nabitý náboj např. "2��2LiFe.2A��.11Ah"

[*] Maximální počet článků v sadě pouze při napětí napájecí autobaterie 13.8 V; dané koncepcí nabíječe a software
verze V 7.03.

8.2.5 Výstup Akku 2, program pro nabíjení 1 až 3* článků Lithium-Iontových
a Lithium-Polymerových akumulátorů

Účel Nabíjecí program typický např. pro nabíjení dvou nebo třech velmi lehkých článků s vysokou
kapacitou pro slow flyery.

Typ baterií Nastavte typ článků lithium-Iontových nebo lithium-polymerových akumulátorů podle kapitoly 9.2

Počet článků Nastavte počet článků podle kapitoly 9.2.

Nabíjecí proud Nastavte nabíjecí proud podle kapitoly 9.2 (Aktuální hodnota: viz kapitola 4.3)  

Popis Při použití tohoto programu začíná nabíjení proudem s velmi nízkou hodnotou a pozvolna stoupá
až na předvolenou hodnotu, pokud předtím nedosáhlo napětí akumulátoru typickou hodnotu pro
tento druh akumulátoru. Na konci procesu nabíjecí proud je opět značně redukován a za určitých
okolností může klesnout až na nulu.
- Nabíjecí proud a počet článků jsou určeny speciálním iniciačním procesem, který běží po prvním
připojení nabíječe k autobaterii (kapitola 9.2).

Poznámka Pokud je napětí na výstupu nadměrné, může nabíječ tuto skutečnost vyhodnotit jako nepřítomnost
akumulátoru.

Nastavení - typ připojených článků (viz kapitola 9.2)
Při Power-On - počet připojených článků (viz kapitola 9.2)

- maximální hodnotu nabíjecího proudu (viz kapitola 9.2)

Připojte Připojte akumulátor do výstupu Akku 2 při zachování správné polarity. 
akumulátor - Nabíječ pípnutím potvrdí start nabíjení. 

Zobrazení na displeji, pokud je výstup Akku 2 připraven "ready/bereit"

Řádek č. 2 - "b2/A2" nastavení na výstup Akku 2, napětí autobaterie, např. "2 3LiPo .5A 13.7"
- Po současném stisknutí obou tlačítek se zobrazí
- "b2/A2" nastavení na výstup Akku 2,nabitý náboj (V8.00:"2: 3LiPo 500mA")
"2: 3LiPo 1.1Ah" 

Dtto. isl 6-330d - Jestliže je kurzor (pod daty z výstupu Akku 1) na "ready/bereit" (tzn. úplně vlevo na displeji)
a pokud stisknete současně obě tlačítka, na displeji se zobrazí:
- "b2/A2" nastavení na výstup Akku 2, poslední náboj např. "2��3LiPo.3A��1.1Ah"

Zobrazení na displeji, během nabíjení z výstupu Akku 2

Řádek č. 2 - Aktuální doba nabíjení, aktuální napětí akumulátoru, napětí autobaterie, 
např.  "17:12 10.3V 13.7"

Střídá se - Aktuální nabitý náboj, aktuální napětí, aktuální nabíjecí proud např. ".11Ah 10.3V0.50A"
- Po současném stisknutí obou tlačítek se zobrazí (viz také kapitola 6.7):
- "b2/A2" nastavení výstupu Akku 2 a aktuální nabitý náboj např. "2: 3LiPo .11Ah"

Dtto. isl 6-330d - Jestliže není použit výstup Akku 1, bude zobrazení stejné, jako nahoře.
- Jestliže je použit i výstup Akku 1, kurzor pod daty výstupu 1 indikuje přibližný stav nabíjení.
- Jestliže stisknete současně obě tlačítka, na displeji se zobrazí (viz také kapitola 6.7):
- "b2/A2", počet článků, typ článků, nabíjecí proud, aktuální nabitý náboj
např. "2��3LiPo.3A��.11Ah"

Zobrazení na displeji po ukončení programu výstupu Akku 2

Řádek č. 2 - Celková doba nabíjení, konečné napětí nabitého akumulátoru, napětí autobaterie 
např. "03h0712.60V 13.7" (3 hodiny, 7 minut) 

střídá se s: - Celkový nabitý náboj, konečné napětí nabitého akumulátoru, "hlášení o nabití" 
např. "1.3Ah 12.6V full/voll"
- Při zobrazení symbolu "full/voll" se ozve krátce akustický signál a na LCD displeji se objeví
inverzní "f/v".

Dtto. isl 6-330d - Jestliže není použit výstup Akku 1, bude zobrazení stejné, jako nahoře.
- Jestliže je použit i výstup Akku 1, kurzor pod daty výstupu 1 indikuje nabitý akumulátor "full",
tzn., že kurzor je úplně vpravo na displeji.
Jestliže stisknete současně obě tlačítka, na displeji se zobrazí:
- "b2/A2" nastavení výstupu 2 a nabitý náboj např. "2��3LiPo.3A��1.3Ah"

[*] Maximální počet článků v sadě pouze při napětí napájecí autobaterie 13.8 V; dané koncepcí nabíječe a software
verze V 7.03.
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9 Modifikace charakteristik nabíječe
9.1 Přehled v tabulce

9.1.1 Napájení nabíječe z externí autobaterie

Externí 12 V autobaterii můžete bezpečně vybít až do
konce, zatímco autobaterie v automobilu si musí
ponechat určitý náboj potřebný pro start
automobilového motoru. Nižší napětí autobaterie při
vybití lze nastavit při připojení nabíječe k autobaterii.
Současně můžete omezit maximální nabíjecí výkon (viz
9.1.2.2 "Použití sí�ového napáječe 22/25 A").

Pokud chcete nabíječ takto nastavit, přidržte tlačítko
"Minus" při připojování isl 6, až se na displeji zobrazí
hlášení "car battery =10V/AutobattLeer=10V"
na prvním řádku. Interval, kdy bude hlášeno nízké
napětí napájecí baterie (# 5), bude posunuto mezi 9.75
až 10.5 V a při poklesu napětí pod 9.75 V se nabíječ
automaticky vypne (chyba # 72).

Nabíječ si toto nastavení tlačítkem
"Minus" do paměti neuloží, takže
nastavení je třeba opakovat na počátku
každého použití nabíječe při jeho připojení
k autobaterii.

Nejlepší způsob využití plného nabíjecího výkonu
nabíječe je vyčkat, až se na displeji zobrazí první
hlášení:

"car battery=MIN/AutobattSpng=MIN"

nebo 

"car battery<MIN/AutobattSpng<MIN".

Nicméně prosím, pamatujte na to, že ztratíte aktuální
data příslušející k právě probíhajícímu nabíjecímu
programu (dobu nabíjení, kapacitu) při odpojení
nabíječe od autobaterie, abyste toto nastavení mohli
provést.

Bohužel redukce nabíjecího proudu po zobrazení výše
uvedeného hlášení není bez problémů, jelikož
automatické obvody pro ukončení nabíjení mohou
reagovat na toto snížení ukončením nabíjení. Pokles
nabíjecího proudu způsobí pokles napětí nabíjeného
akumulátoru, na což nabíječ může reagovat jako na
falešný "delta peak".

9.1.2 Použití sí�ového napájení 230 V

9.1.2.1 Použití nabíječe pro autobaterii

Nikdy nepřipojujte nabíječ isl 6 k nabíječi
autobaterie! Tyto přístroje většinou mají
na výstupu impulzní stejnosměrný proud,
který by nabíječ isl 6 poškodil!

Dobíjení autobaterie během provozu nabíječe může být
rovněž příčinou problémů, jelikož tato konfigurace může
produkovat nesmyslná hlášení chyb.

9.1.2.2 Použití sí�ového napáječe 22/25 A

Teoreticky lze nabíječ napájet
stabilizovaným sí�ovým zdrojem, ale
vysoký příkon nabíječe a neadekvátní
zatížitelnost a výstupní kapacita zdroje
mohou být příčinou problémů. Z těchto
důvodů se toto použití nedoporučuje.
Výsledkem může být poškození
způsobené dlouhodobým přehříváním a
konečné zničení zdroje i nabíječe.

Pro nabíjení akumulátorů (minimálně 8 článků) ve
spojení s 22 A (25 A ve špičce) napájecím zdrojem je
možná hranice maximálního nabíjecího výkonu 
(isl 6-530d více) na výstupu Akku 1 190 W, takže proud
odebíraný ze zdroje je menší než 22 A.

Toto nastavení lze provést tlačítkem "Minus" při
připojování k autobaterii (viz popis v kapitole 9.1.1).

Na displeji přístroje se zobrazí hlášení:

"power reduced/Leistng.begrenzt".

Jelikož spolehlivá funkce nabíječe isl 6 napájeného ze
sí�ového zdroje závisí na dalších faktorech, včetně
zvlnění napájecího napětí, problematické spolehlivosti
při trvalém provozu, citlivosti na kmitočet měniče a
dostatečném dimenzování výstupních kondenzátorů
(zde většinou všechny laboratorní zdroje "šetří") apod.,
je na Vás, abyste si přezkoušeli, která kombinace
zdroje a nabíječe pracuje správně. 

Při tomto způsobu napájení neakceptujeme žádnou
záruku při problémech nebo poškození nabíječe nebo
dalších částí. Prosím, pamatujte na skutečnost, že
"oprava" nabíječe, který při napájení za sí�ového zdroje
hlásí chybu, bude podle toho vypadat.
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Legenda:

Hlášení pro stav připraveno
"ready" nebo nastavení

Akce pro zobrazení nebo
volby charakteristik nabíječe

Zobrazení volitelných
charakteristik nabíječe

Volba menu 4:
Melody select #xx
ok = - + = next

Hlášení:
b1/A1 cutoff mode

Např. "normal"

Hlášení:
Ready / bereit
(płipraven)

Připojení  isl 6 k autobaterii

Současné přidržení tlačítek

&- + +-

Hlášení 1:
' schulze gmbh

isl6-xxxx V8.xx 

Hlášení:
' schulze gmbh

isl6-xxxx V8.xx 

Hlášení:
' schulze gmbh

isl6-xxxx V8.xx 

Hlášení 2:
Car battery /
Autobattleer

(napětí autobaterie) = 10V
power is reduced /
Leistng.begrenzt

(výkon redukován)

Volba menu 1:
b1/A1-cur.aft.reset
/ Strom n. Reset
last /letzt- +
FAUTO/ VAUTO
Volba proudu po

resetování

Volba menu 1:
???? TypeSel A2
???? - + next
Volba typu aku.

Uvolnit tlačítko "-"
Volba menu 2:

b1/A1-cutoff mode
xxxx - + next

Volba menu 2:
? CellCount A2
? - + next

Volba počtu článků

Volba menu 3:
Switching output
xxxx - + next

Volba menu 3:
Cur-???-rent A2
Volba proudu

???mA= - + next

-

-

-



Pro výstup 2 (Akku 2) musí být nastaven podle Vašich
požadavků typ akumulátoru, počet článků v
akumulátoru a nabíjecí proud.
Můžete si zvolit mezi šesti typy akumulátorů a vybrat až
čtyři (u isl6-330d tři) různé nabíjecí proudy.

Zvolené hodnoty budou trvale uloženy do paměti
nabíječe.

1. Přidržte tlačítko "Plus" při připojování nabíječe k
autobaterii a počkejte až se zobrazí menu pro výběr
(cca. 2-3 sekundy).

2. Tlačítko uvolněte.

"???? TypeSel B2/???? Typewahl A2" 

"4NiCd.3A-  +next" (pł klad)

Na nabíječi isl 6-330d se oba údaje zobrazí postupně.
Hodnota, kterou nastavujete je označena otazníkem, na
nabíječi isl 6-330d je označena kurzorem.

Můžete zvolit následující typy akumulátorů:

Nikl kadmiové (Ni-Cd)

Nikl metalhydridové (Ni-MH)

Olověné (s tekutým nebo
gelovým elektrolytem) (Lead/Blei)

Lithium nanoFosfátové
(známější jako Saphion) (Li-Fe)

Lithium Iontové (Li-Io)

Lithium polymerové (Li-Po)

3. Opakovaně tiskněte tlačítko "Plus" (+next), až se
zobrazí požadovaný typ akumulátoru.

4. Tlačítkem "Minus" uložte zobrazený typ akumulátoru
(např. .LiFe -).

5. Poté se na displeji zobrazí menu pro výběr počtu
článků.

"? CellCount  A2/? Zellenzahl A2"

"1LiFe.3A-  +next" (pł klad)

Podle zvoleného typu akumulátoru můžete zvolit
požadovaný počet článků v akumulátoru:

Ni-Cd: 1 - 6* článků = 1,2…7,2 V

Ni-MH: 1 - 6* článků = 1,2…7,2 V

Lead/Blei: 1 - 4* články = 2, 4, 6,8 V

Li-Fe: 1 - 3* články = 3,2…9,6 V

Li-Io: 1 - 3* články = 3,7…10,8 V

Li-Po 1 - 3* články = 3,7…11,1 V

[*] Maximální počet článků v sadě pouze při napětí
napájecí autobaterie 13.8 V; dané koncepcí nabíječe a
software verze V 8.41.

U lithiových akumulátorů musíte zkontrolovat maximální
nabíjecí napětí a konečné vybíjecí napětí udávané
výrobcem akumulátorů (viz kapitola 4.6) potom zvolit
program zvolit odpovídající program pro Li-Io nebo Li-Po.

Případně můžete použít odlišný nabíjecí/vybíjecí
program (vybíjení pouze na výstupu Akku 1). 

6. Opakovaně tiskněte tlačítko "Plus" (+next), až se
zobrazí požadovaný počet článků.

7. Tlačítkem "Minus" uložte zobrazený počet článků
(např. 2LiFe -).

8. Poté se na displeji zobrazí menu pro volbu hodnoty
nabíjecího proudu:

"cur-???-rent  B2/Strom??? Wahl A2"

"1LiFe.3A-  +next" (příklad)

Můžete si zvolit mezi následujícími hodnotami:

(isl 6-330d)

100 mA = ".1A" (100 mA = ".1A")

200 mA = ".2A" (200 mA = ".2A")

332 mA = ".3A" (332 mA = ".3A")

500 mA = ".5A" (není k dispozici)

Tip: 

Na rozdíl od předchozího software
nemá nastavení proudů vliv na
nastavení výstupu Akku 1.

U software verze 8 jsou všechny
hodnoty proudu nastavené pro výstup
Akku 2 použity pouze pro výstup Akku
2 a nemají vliv na výstup Akku 1.

9. Opakovaně tiskněte tlačítko "Plus" (+next), až se
zobrazí požadovaná hodnota proudu.

10. Tlačítkem "Minus" uložte zobrazenou hodnotu
nabíjecího proudu (např. 2LiFe.3A-).

11. Poté se na displeji zobrazí nastavená citlivost pro
ukončení nabíjení (delta peak) předtím, než se zobrazí
hlášení o připraveném nabíječi "ready/bereit".

9.3 Typy programů na výstupu 1 Akku 
1 po resetování (9.3.1)

Citlivost vypínací automatiky výstupu 1
Akku 1 (9.3.2)

Spínaný výstup (9.3.3)

Výběr melodie (příslušenství) (9.3.4)

Tyto čtyři parametry lze nastavovat v jediném procesu.

Přidržte tlačítka "Plus" a "Minus" při připojování
nabíječe k autobaterii a vyčkejte, až se na displeji
zobrazí menu:

"B1-cur.aft.reset/A1-Strom nach Reset"

9.3.1 Nastavení typu programu po resetování

Zde lze zvolit program, který se zobrazí jako
standardní, po připojení nabíječe isl 6 k autobaterii.

Program, který se po iniciačním připojení zobrazí, může
být:

- poslední použitý program

(přesněji: program, který byl nastaven při posledním
připojení akumulátoru; tlačítkem "Minus" zvolte
"last/letzte")

nebo

- plně automatický program nabíjení

(Tlačítkem "Plus" zvolte "FAUTO/VAUTO").

Po zvolení typu programu se zobrazí menu "p1 cutoff
mode/A1 Abschaltung" (viz dále).

9.3.2 Nastavení citlivosti vypínací
automatiky:

DŮLEŽITÉ upozornění: Nastavovat citlivost automatiky
a jejího zpoždění vypínání již není nutné, jako to bylo u
předchozích software. Nová verze software toto
nastavení provede při výběru typu akumulátoru již
automaticky.

Nicméně je důležité, abyste si dali pozor při volbě
automatických nabíjecích a kombinovaných programů
pro Ni-MH na to, že je automatika zpožděna o 5 minut
a v tomto intervalu je akumulátor nabíjen zvýšeným
proudem.

To znamená:  NIKDY nepřipojujte pro
nabíjení již plně nabité Ni-MH
akumulátory. Hrozí 
nebezpečí jejich přebití nebo přehřátí
anebo exploze! 

Ujistěte se, že Váš akumulátor je vybitý anebo byl
nejméně 15 minut před dosažením konce nabíjení
odpojen od nabíječe.

9.3.3 Nastavení spínaného výstupu

(neplatí pro isl6-330d)

"switch output/schaltausgang"

"12V  perma-  +next/12V Dauer- +next"
bod a)

Lze volit mezi třemi různými možnostmi:

a) 12V perma / 12V Dauer

Na výstupu je trvalé napětí 12 V, které je ideální pro
napájení bateriového větráku nebo podobně.

b) FullBlink / VollBlink

Na výstupu se objevuje 12 V přerušované napětí pro
indikaci žárovkou při ukončení nabíjení nebo vybíjení
akumulátoru.

c) Fullconti / VollDauer

Na výstupu se objevuje 12 V trvalé napětí pro indikaci
žárovkou při ukončení nabíjení nebo vybíjení
akumulátoru.

Tlačítkem "Plus" (+next) opakovaným tisknutím
vyberte požadovaný parametr výstupu.

Tlačítkem "Minus" pak vybraný parametr potvr�te.
(např. FullBlink/VollBlink).

Zatížitelnost výstupu je 12 V, 25 W.

Poznámky ke spínanému výstupu: Nabíječ používá
konektor CINCH, který je nejrozšířenějším připojovacím
prvkem v audiotechnice a je chráněn pojistkou T2.5 A.
Je určen pro připojení žárovky do blinkru automobilu
(12 V / 25 W), takže ji lze využít jako optický indikátor
nabití nebo vybití akumulátorů.

Jako alternativu lze volit tento konektor jako přípojné
místo pro napájení 12 V bateriového ventilátoru.

Poznámka: Kabel připojený do tohoto konektoru musí
být opatřen ferritovým kroužkem, aby byly dodrženy
předepsané limity pro elektromagnetickou kompatibilitu.
Pro tyto účely použijte "CE-Ring-i8" a oviňte jej
nejméně 9 závity, přičemž by neměl být kroužek ve
větší vzdálenosti od konektoru na nabíječi, než 5 cm.
Celková délka kabelu by neměla přesahovat 2 m.

9.3.4 Volba melodie
Poznámka: Toto vybavení obsahují pouze starší
modely s datem výroby do konce roku 1995.

Pokud máte nabíječ melodickým modulem vybaven,
můžete po stisknutí tlačítka "Plus" slyšet 12 různých
melodií. Tlačítkem "Minus" si můžete zvolit melodii,
která se ozve při ukončení nabíjení nebo vybíjení
akumulátoru (melodie 0 = bzučák).

Zvolená melodie (kromě melodie 0) není slyšet pouze
po ukončení programu, ale také při současném stisknutí
obou tlačítek "Plus" a "Minus" při zobrazení nabité
nebo vybité kapacity právě aktivního programu.

Poznámka: Melodii nebo bzučák můžete přerušit
kdykoliv stisknutím tlačítka "Plus" nebo "Minus".
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9.2 Nastavení počtu článků a nabíjecího proudu na výstupu Akku 2



10 Právní předpisy
10.1 Záruka
Všechny přístroje isl 6 jsou před expedicí pečlivě
přezkoušeny. Pokud máte důvod k reklamaci, zašlete
nám přístroj s popisem závady.

Text typu "Neplní 100% funkci" nebo : "Chyba v
software" nám příliš nepomůže!

Pečlivě si isl 6 předtím, než nám jej zašlete, znovu
přezkoušejte, jelikož zkouška funkčnosti zaslaného
přístroje Vám bude započtena do ceny! Přitom nezáleží
na tom, zda byl přístroj zaslán v záruční lhůtě nebo až
po ní.

Úprava záruky může být na základě všeobecných
obchodních podmínek, které jsou obsaženy v našem
katalogu.

Ještě jedno upozornění: Pokud budete mít s
výrobkem schulze nějaké problémy, pošlete jej hned k
nám, předtím než byste do něj nějak zasahovali.

Přístroj Vám co nejrychleji opravíme, uznáme
nepochybnou garanční závadu a cena zůstane nízká.

Kromě toho si bu�te jisti, že používáme pouze
originální díly, které do přístroje patří. Bohužel máme
velmi špatné zkušenosti s takzvanými servisy.  Dochází
k tomu, že při cizím zásahu do přístroje ztrácíte nárok
na záruku. Při pokusu o neodbornou opravu pak mohou
vzniknout další poruchy.

Vzhledem k hodnotě přístroje nemůžeme cenu opravy
odhadnout, takže takovou opravu v tomto případě úplně
odmítneme.

10.2 Ukončení záruky / Náhrada škody

Firma Schulze Elektronik GmbH nepřebírá za montáž a
používání, nýbrž i za podmínky a metody při instalaci,
provoz, používání a ošetřování žádnou záruku. Proto
také výše uvedená firma neručí za ztráty, škody nebo
hodnoty, které by případným nesprávným použitím a
provozem vznikly, anebo s ním v jakémkoliv případě
souvisely.

V rámci normálních právních předpisů naše povinnost
náhrady škody pro jakýkoliv právní případ je limitována
pouze na náhradu hmotné škody věcí, které byly
bezprostředně s tímto případem zničeny. Toto nelze
aplikovat pokud jsme porušili obecná pravidla v souladu
s mandatorními zákony úmyslně nebo z vážné
nedbalosti.

10.3 CE-schválení

Všechny nabíječe isl 6 vyrobené po lednu 1996 splňují
všechny návrhy a platné směrnice EU:

- 89/336/EWG

- 91/263/EWG

- 92/31/EWG

Výrobky byly přezkoušeny a vyhovují normám:

Aktivní rušeni: EN 50081-1:1992

Odolnost: EN 50082-1:1992 resp.

EN 50082-2:1995

Tímto jste se stali vlastníky výrobku, jehož konstrukce a
návrh naplňuje cíle EU pro jeho bezpečný provoz.

Zkouška aktivního rušení byla prováděna s
maximálním nabíjecím proudem a maximálním počtem
článků a splňuje limity rušení. Méně přísný test by byl
např. s malým nabíjecím proudem a malým počtem
nabíjených článků, kdy není aktivní měnič napětí. V
tomto případě nabíječ nevyzařuje maximální úroveň
rušivých signálů.

Zkouška rovněž obsahuje test odolnosti proti vnějším
rušivým signálům, tzn. odolnost nabíječe proti rušení z
ostatních zařízení. Zkouška byla prováděna vf.
signálem, který může přicházet např. z vysílače
dálkového ovládání nebo mobilního telefonu.

Poznámka:
Pokud se vyskytnou při provozu přístroje nějaké
problémy, ři�te se napřed pokyny uvedenými v kapitole
12 dříve než se rozhodnete, že je přístroj defektní.

11 Technické údaje, vlastnosti nabíječe

Výstup Akku 2:
Počet článků: 1 - 6 Ni-Cd, 1 - 6 Ni-MH, 1 - 4 Pb, 1 - 3 Li-Fe (Saphion), 1 - 3 Li-Ion, 1 - 3 Li-Po
Nabíjecí proud 100, 200, 330 mA nebo 500 mA (500 mA neplatí pro isl 6-330d)
Uvedené parametry pro maximální počet článků platí při napájecím napětí autobaterie 13.8 V.

Další vlastnosti:
- Plně automatický výpočet nabíjecího proudu na výstupu Akku 1 (patentováno).
- Možnost současného používání výstupů Akku 1 a Akku 2.
- Výstup Akku 1 je přizpůsoben pro akumulátory typu Ni-Cd a Ni-MH.
- Výstup Akku 1 je rovněž vhodný pro olověné akumulátory s tekutým nebo gelovým elektrolytem (minimální

kapacita je 1 Ah).
- Bezpečnostní opatření s časovým omezením nabíjení do 3 hodin na výstupu Akku 1 pro Ni-Cd a 4 hodiny pro Ni-

MH.
- Tolerance nastavení proudu na výstupu Akku 1: typicky 5%; max. cca. 15% nebo 250 mA (platí vyšší hodnota).
- Tolerance nastavení proudu na výstupu Akku 2: typicky 5%; max. cca. 10% nebo 100 mA (platí vyšší hodnota).
- Malá klidová spotřeba: cca. 200 mA
- Trvalý nabíjecí proud 100 mA (průměrná hodnota; impulzy 400 mA).
- Maximální výkonová ztráta při vybíjení 16 W (10 W pro isl 6-330d).
- Napájecí napětí: 11 - 15.2 V
- Upozornění na nízké napájecí napětí: 10.75 V (lze nastavit až na 10.5 V)
- Vypnutí nabíječe při nízkém napájecím napětí: 10.75 V (při nastavení sníženého napětí 9.75 V).
- Pojistka ve výstupu Akku 1: ∅ 5 x 20 mm (isl6-330d = M8A, isl6-430d = M10A, isl6-530d = M10A,  isl6-636+ =

M16A
- Všechny parametry jsou vztaženy k napětí napájecí autobaterie 12.5 V.
- Doporučená autobaterie: 12 V s kapacitou vyšší než 63 Ah, minimální kapacita 42 Ah.

Platné pouze pro isl 6-636e:
- Displej malých rozměrů; nemá program pro vybíjení; nemá modul melodické indikace a spínací výstup.
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isl 6-.... Hmotnost Displej Displej Počet článků Kapacita Nabíjecí proud Vybíjecí proud
přibližně [kg] [řádky x počet písmen] [rozměr] [mm] [NiCd] [Ah] [mA - A] [mA - A]

-330d 0.71 1 x 16 63 x 12 1 - 30 0.1 - 5 250 - 5.5 25 - 1
-430d 1.1 2 x 16 61 x 15 1 - 30 0.1 - 4 250 - 5 25 - 2
-530d 1.1 2 x 16 61 x 15 1 - 30 0.1 - 5 250 - 6 25 - 2
-636+ 1.3 2 x 16 98 x 22 1 - 36 0.1 - 6 250 - 6.5(8) 25 - 2
-636e 1.3 2 x 16 61 x 15 1 - 36 0.1 - 6 250 - 6.5(8) Xxxx

isl 6- Olověné akumulátory Li-Fe Li-Io Li-Po
Model [poč. čl./Ujmen./Umax.] [poč. čl./Ujmen./Umax.] [poč. čl./Ujmen./Umax.] [poč. čl./Ujmen./Umax.]

-330d 1-19/2-38/2.3-43.7 1-12/3,2-38,4/3,65-43,8 1-11/3.6-39.6/4.1-45.1 1-11/3.7-40.7/4.2-46.2
-430d "trickle", "cyklic" 1-12/3,2-38,4/3,65-43,8 1-11/3.6-39.6/4.1-45.1 1-11/3.7-40.7/4.2-46.2
-530d max 3h: 2.45-46.55V 1-12/3,2-38,4/3,65-43,8 1-11/3.6-39.6/4.1-45.1 1-11/3.7-40.7/4.2-46.2
-636+ 1-23/2-42/2.3-48.3 1-15/3,2-48,0/3,65-54,75 1-13/3.7-46.8/4.2-53.3 1-13/3.7-48.1/4.2-54.6
Resp. "cyclic" = 2.45-56.35V

Celkový přehled nabíjecích proudů v závislosti na počtu článků nabíjených z výstupu Akku 1
Napětí 6 V 9 V 11 - 26 V 34 V 40 V 45 V 50 V
Poč. článků Ni-Cd ~ 4 ~ 6 ~ 8 - 16 ~ 20 ~ 24 ~ 27 ~ 30
-330d 2.1 A 4.0 A 5.5 A 3.7 A 2.9 A 2.4 A 2.0 A
-430d 2.7 A 5.0 A 5.0 A 4.5 A 3.5 A 2.9 A 2.5 A
-530d 2.7 A 5.3 A 6.0 A 6.0 A 4.8 A 4.0 A 3.5 A
-636+, e 2.7 A 5.3 A 8.0 A 8.0 A 6.5 A 5.6 A 4.8 A



12  Zapojení sběrnice RS232 a formát dat

12.1  Zapojení konektoru sběrnice dat

konektor sběrnice RS232 SUB D 9 kolíků (25 kolíků)

TxD = vysílání z isl 6 spojit s RXD Pin 2 (Pin 3)

RxD = příjem do isl 6 spojit s TXD Pin 3 (Pin 2)

Signálová zem spojit s GND Pin 5 (Pin 7)

V nabíječi a konektoru sub D propojovacího kabelu i6-RS-kab jsou namontovány z bezpečnostních důvodů
ochranné odpory, které chrání sběrnici proti poškození v případě zkratů.

12.2  Formát dat pro připojení k PC

Rychlost přenosu: 9600 Baud

Datové slovo: A:sssss:uuuuu:iiiiiVSttt## (ACCII)

Legenda: A Výstup/číslo akumulátoru

: Oddělovací znaménko

sssss Čas v sekundách

: Oddělovací znaménko

uuuuu Napětí akumulátoru v MV

: Oddělovací znaménko

iiiii Proud v mA

V [:,-] Indikace pro nabíjení/vybíjení

S [l, L, E, P, v . . .] Stav nabíjení/vybíjení

ttt [ ] Teplota akumulátoru

## [..] Číslo zařízení

Tip: Teplota akumulátoru a číslo zařízení jsou přenášena jako "…." (body).

12.3 Poznámky k užití Winsoft
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Ujistěte se, že máte napřed (ručně) otevřené okno online "Graph/Kurvenfenster" a pak zvolenou funkci "Automatic-
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13 Hlášení chyb a jejich příčiny

Překročení určitých mezních hodnot (napětí
autobaterie, teplota nabíječe, maximální výkon při
nabíjení) vedou k vypnutí přístroje (např. při přepětí
autobaterie), nebo se na displeji zobrazí hlášení o
poruše doprovázené tónem bzučáku; po určité době
bzučák zmlkne.

- Po ohlášení poruchy se zobrazí pouze nabitý náboj;
doba nabíjení a nabíjecí napětí se nezobrazí.

- Na výstupu Akku 2 bude napětí akumulátoru nižší
než 0.5 V hlášeno jako jeho přepólování.

- Během nabíjení z výstupu Akku 2 při maximálním
počtu nabíjených článků v akumulátoru (zvláště u třech
článků Li-Io) se zobrazí varování/chybové hlášení
"Vcar-Vbatt2<min/Uauto-Uakku2<MIN", pokud
bude napětí napájecí autobaterie isl 6 příliš nízké (nižší
než 13.8 V). Prosím, ubezpečte se, že je napětí
autobaterie 13.8 V a/nebo odpojte od výstupu Akku 1
nabíjený akumulátor.

[1] Příčina: Akumulátor, obvykle přijímačová baterie
není nabíjena vysokým proudem (< 1C). Doba
nabíjení překročila 3 hodiny nebo 4 hodiny v první
fázi programu 3DC.

Náprava: Použijte pro nabíjení nabíjecí kabel s
průřezem 2.5 mm2 s krátkým přechodovým
kablíkem  (max. délky 5 cm) pro přijímačovou
baterii. Nikdy akumulátor nenabíjejte přes vypínač s 
integrovaným konektorem pro nabíjení.

[2] Nabíječ může hlásit "odpojený Akku 1" a další
možné chyby, jestliže…

… přístroj je napájen z autobaterie, která je současně
dobíjena.

… přístroj je napájen z nevhodného sí�ového napáječe.

[3] Příčina: Zkrat mezi kladným pólem výstupu Akku 1
a záporným pólem autobaterie.

Náprava: Otevřete kryt přístroje (odšroubujte tři
označené šrouby) a vyměňte vnitřní pojistku (∅ 5 x
20 mm s hodnotou M16A). Před otevřením přístroje
jej odpojte od napájecího zdroje.  

Poznámka: Toto hlášení se může zobrazit pokud se
přerušil u dřívějších modelů vnitřní vodič. V tomto
případě zašlete nabíječ do našeho servisu, i když
toto poškození není obvyklé.

Chyba: Asi po 30 sekundách se zobrazí na displeji
hlášení EMPTY/LEER při programu nabíjení Ni-Cd
akumulátorů.

Příčina: a) byly připojeny 1 - 3 články, se kterými
program C.1/D.1 nemůže nastartovat. b) Při startu
nabíjení úplně vybitého akumulátoru (0 V) se
zobrazí varování, až do doby, kdy není dosaženo
minimálního napětí akumulátoru.

Poznámka: Toto hlášení může rovněž indikovat
přepólování akumulátoru. Zkontrolujte připojení,
jinak může dojít k nabíjení akumulátoru v opačné
polaritě a k jeho zničení.

Chyba: Odpojen akumulátor od výstupu Akku 1/2
a/nebo resetování (Power-On) nabíječe.

Příčina: a) Před připojením nabíječe k autobaterii byl
do jednoho z výstupu připojen akumulátor.  

b) Hlídací obvody udělaly chybu uprostřed nabíjení
nebo vybíjení. Odpovídá to situaci, kdy
mikroprocesor je ve stavu, který není určen
software, například při příchodu vnějšího rušivého
signálu.

Poznámka: Nejde o chybu! Nabíječ není schopen
rozhodnout, zda byl zvolen program pro olověné
nebo Ni-Cd akumulátory nebo jaký je užit nabíjecí
nebo vybíjecí program. 

Chyba: Nabíječ isl 6 nereaguje na tlačítka.

Poznámka: Nejde o chybu! Během měřicí fáze ("!") a
na konci nabíjení musí být program měněn, jelikož
isl 6 musí být schopen detekovat konec nabíjení
(displej: a, b, c …) bez vnějších zásahů.
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RxD

TxD GnD

Číslo chyby Příčina chyby

Akku1 Akku 2 Možná příčina vzniku chyby je
dále vysvětlena v textu

41 42 Doba nabíjení > maximální1

82 - Napětí nabíjeného 
akumulátoru > maximální2

51 - Napětí měniče > maximální

52 - Nabíjecí proud > maximální

62 - Výkonová ztráta nabíjecího 
výstupu > maximální

- - Výkonová ztráta při 
vybíjení > maximální

61 - Výkon měniče nabíječe 
> maximum2

Obecné chyby

74 Spotřeba nabíječe > maximum

73 Teplota nabíječe > maximum

5 Nízké napětí autobaterie

72 Napětí autobaterie < minimum

75 Přerušená pojistka3

(Po hlášení 74)
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14 Odstranění případných drobných závad

Vážený zákazníku,

Jestliže Váš nabíječ nefunguje tak, jak byste očekávali, prosím, projděte si dále uvedená opatření bod po bodu,
dříve než usoudíte, že došlo k poruše Vašeho přístroje.

Pouze v případě, když jste prošli všechny body a problém nadále přetrvává, zavolejte na naši horkou linku pro
technickou pomoc. Je lepší, když nám předem zašlete nebo odfaxujete úplně vyplněný servisní dotazník (na
následující straně). My Vám pak zavoláme zpátky a poradíme.

Máme s provozem nabíječů dlouholetou zkušenost, takže pokud se budete řídit do písmene pokyny
uvedenými dále, většina chyb se nevyskytne.

Jestliže nám zašlete přístroj bez označení chyby, kterou lze odstranit dodržením dále uvedených bodů,
mějte na paměti, že jeho přezkoušení budete muset zaplatit i když je přístroj ještě v záruce.

1. Připojte nabíječ k plně nabité autobaterii o kapacitě minimálně 60 Ah. Nepoužívejte sí�ový zdroj.

2. Jako připojovací kabel používejte pouze originální kabel včetně svorek. Různé konektory jako vidličky,
konektory pro zapalovače apod. nejsou přípustné! Při úpravách pečlivě originální kabel a svorky uve�te do
původního stavu. Dbejte přitom na řádné pájení - žádné "slepované nebo studené" spoje!

3. Jako nabíjecí kabel pro všechny akumulátory používejte pouze kabel s průřezem 2.5 mm2. Pouze s kabelem
takového průřezu je možné automatické nastavení vysokého nabíjecího proudu. Učiníte tím laskavost i vypínací
automatice!

4. Právě jako nabíjecí kabel, jsou důležité i jeho konektory. Na straně nabíječe použijte 4 mm zlacené chráněné
banánky. (Nepoužívejte žádné speciální drobné konektory). Pro Vaše akumulátory se hodí také zlacené banánky.
Plechové konektory pro svůj vyšší přechodový odpor a možnost nedokonalého kontaktu jsou rovněž nepřípustné.
Dbejte na to, aby byly konektory a banánky ke kabelům řádně připájeny. Nepoužívejte šroubová spojení.

5. S opatřeními podle bodu 3) a 4) musí mít automaticky nastavený proud do vybitého akumulátoru po cca 5-10
minutách hodnotu minimálně 1 C a většinou více než 2 C. Pokud tomu tak není, je Váš akumulátor u konce života
nebo není vhodný pro rychlé nabíjení (má příliš vysoký vnitřní odpor).

6. Ujistěte se, že v sadě není žádný článek vadný. Při nabíjení se takový článek obvykle napřed přehřeje a
způsobí pak předčasné ukončení nabíjení a/nebo v automatickém režimu způsobí nastavení nízké hodnoty
nabíjecího proudu.

7. Pokud je překročena tříhodinová nebo čtyřhodinová doba nabíjení z výstupu Akku 1 resp. Akku 2 při
automatickém režimu, pak je něco v nepořádku s Vaším nabíjecím kabelem, konektory nebo samotnými
akumulátory. Možná je příliš malý průřez kabelu? Je propojení provedeno kvalitními zlacenými konektory? Nejsou ve
spojení "studené" spoje? Není již vadný akumulátor a je vhodný pro rychlé nabíjení?

Zjistěte příčinu! Nastavení maximální doby nabíjení je špatný způsob, protože zpravidla při době nabíjení delší
než 1 hodinu je někde něco vadného. Automatický výpočet proudu by měl po 5-10 minutách nastavit nabíjecí proud
na hodnotu minimálně 1 C!

8. Přečetli jste si také informace v kapitole 1 (Upozornění ) a kapitolu 2 (Jak dosáhnout spolehlivé a
bezproblémové funkce ) a řídíte se těmito radami?
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15 Servisní dotazník

Adresa: Vaše adresa:
Schulze elektronik gmbh a
Fax: 06151/1306-99 Telefonní číslo:
Prosím, vyplňte všechny dole uvedené body!
V případě poruchy, prosím, zašlete dotazník spolu s přístrojem!
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Akumulátor: Vaše údaje Příklad
Použití (Vysílač, přijímač, pohon) Vysílač
Výrobce Sanyo
Počet článků / napětí 8 / 9.6 V
Kapacita 1700 mAh
Typ 1700 SCE
Články spájeny nebo staženy Spájeny
Připojení k nabíjecímu kabelu Dutinky

Nabíjecí kabel: Originální <xyz>

Délka 1.5 m
Průřez 0.14 mm2

Připojení k nabíječi Banánky

Napájení:
Porucha při napájení ze sí�ového zdroje Ano
Typ sí�ového zdroje Power 150
Výstupní napětí 13 V
Maximální výstupní proud 11 A
Porucha při napájení z autobaterie Ne
Jmenovitá kapacita autobaterie 45 Ah

Nabíječ:
Typ isl 6-430d
Použitý výstup Akku 1
Zvolený nabíjecí program Auto C
(Automatický režim:) max. nabíjecí proud 0.83 A
(Automatický režim:) nabíjecí proud při/po vzniku poruchy 0.25 A
Doba nabíjení 133 min
Teplota akumulátoru při vypnutí 30˚C
Hlášení poruchy # 52

Popis poruchy:
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