
Inteligentní nabíječka 
MW 5798N 

 
Před použitím nabíječky si laskavě pečlivě přečtěte následující 
návod, abyste mohli plně využít veškeré její funkce. 
 
Tato nabíječka má zabudovaný mikroprocesor, který 
automaticky řídí nabíjení NiCd a NiMh článků. Je možno nabíjet 
články typu AAA, AA, C a D. Pro řízení nabíjení NiCd článků 
se používá -∆V, pro nabíjení NiMh článků pak +∆V. Tím se 
zajistí úplné nabití článků různých typů a kapacit. Tato nabíječka 
rovněž umožňuje nabíjet články 9V za použití nepřetržitého 
udržovacího napětí. 
 

Režim nabíjení 
1. Do zásuvky zasuňte síťový adaptér a do nabíječky zastrčte 

jeho vývod. Stisknutím otevíracího tlačítka otevřete 
nabíječku. 

2. Vložte články, které chcete dobíjet. Pro velikosti AAA, 
AA, C a D umístěte 2 články stejné velikosti do stejného 
prostoru pro nabíjení. Články 9V zastrčte do jedné nebo 
obou zdířek, které leží mezi bloky pro nabíjení ostatních 
článků. 
(Krok 3 až 5 pro články typu AAA, AA, C nebo D) 

3. První se bude nabíjet to oddělení, kam byly články 
umístěny dříve. Pokud byly články vloženy do obou 
oddělení současně, začne se nejdříve nabíjet oddělení 1. 
Režim nabíjení je signalizován svítící červenou kontrolkou 
(viz obr. 1). 

4. Po ukončení nabíjení se nabíječka přepne do udržovacího 
režimu, tj. rozsvítí se zelená kontrolka (viz obr. 3). 

5. Nyní můžete baterie vyjmout. 

(Krok 6 až 7 pro 9V články) 
6. Nabíječka může nabíjet 1 nebo 2 články 9V současně. 
7. Články 9V nemohou být vybíjeny. Jakmile se článek vsune 

do zdířky, rozsvítí se červená kontrolka (viz obr. 4). Ta 
bude svítit, dokud se článek nevyjme. 

 

Režim vybíjení 
Tento režim použijte, jestliže jeden z článků je vybitý a 
druhý nabitý. Rovněž je vhodné občas články vybít, aby se 
udržela jejich kapacita. 

1. Vložte do jednoho oddělení 2 články. Pokud potřebujete 
vybít více než 2 články, vložte je do druhého oddělení. 

2. Stiskněte žluté tlačítko. U obsazených oddělení se rozsvítí 
žlutá kontrolka (viz obr. 2). 

3. Jestliže se používá pouze jedno oddělení, nabíječka po 
ukončení vybíjení automaticky přepne do nabíjecího 
režimu. 

4. Nabíječka se potom přepne do režimu nabíjecího režimu. 
 
Poznámka: Stisknutím tlačítka DISCHARGE můžete kdykoliv 

přepnout z nabíjecího do vybíjecího režimu. 

 

Upozornění: 

• Používejte pouze adaptér dodávaný s touto nabíječkou. 
• V případě potíží svěřte opravu  specializovanému servisu. 

V žádném případě se nepokoušejte nabíječku sami opravit. 
• Nabíječka je určena pouze pro vnitřní použití, chraňte jej 

před vlhkem a chladem. 
• Je normální, že adaptér i nabíječka se při provozu zahřívají. 

Proto zajistěte odpovídající prostor a přístup vzduchu. 
• Po použití nabíječku vysuňte ze sítě. 
• Je zakázáno nabíjet baterie, které nejsou určeny k nabíjení! 
• Nenabíjejte tekoucí či zkorodované články. 
• Pozor na správnou polaritu! 


