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Dziękujemy za zakup urządzenia z serii iCharger. Proszę przeczytać uważnie instrukcję obsługi, ponieważ 

zawiera szeroki wybór konkretnych programów i informacji dotyczących bezpieczeństwa. 

UWAGA! 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością BTO Sp. Z o.o. i żadna część niniejszej instrukcji nie może 

być powielana. Informacje zawarte w tym podręczniku wliczając cechy produktu oraz instrukcje obsługi mogą ulec 

zmianie bez uprzedniej informacji o dokonaniu aktualizacji.  

 
Specyfikacja 
            

 206B 
Zakres napięcia wejściowego: 10 – 28.0VDC 
Zakres prądu ładowania: 0.05 – 20.0A 
Zakres prądu rozładowania: 0.05 – 20.0A 
Maksymalna moc ładowania: 300W @ napięcie wejściowe> 18V 
Maksymalna moc rozładowania: 20W 
Maksymalna, zewnętrzna moc rozładowania: 500W @ 25V/20A 
Pobór prądu dla balansera: <350mA 
Dokładność balansu: <10mV 
Liczba ogniw dla baterii litowych (LiPo/LiIo/LiFe): W serii 1 – 6 (W trybie bez balansu, dla LiFe-8s) 
Liczba ogniw dla NiCd/NiMH: W serii 1 – 17 
Liczba ogniw dla Pb: W serii 1 – 12 ((2 – 24V) 
Liczba pamięci ustawień: 10 
Inteligenta kontrola temperatury: Tak 
Łącze do komputera: Port USB 
Waga: 350g 
Wymiary: 134x83x25mm 

5.28x3.27x 0.98‖ 
 
 
Cechy szczególne                                                                                                           
 Duża moc, wysoki prąd, elektryczny obwód konwersji o wysokich parametrach. Seria iCharger wykorzystuje 

zaawansowaną, synchroniczną technikę konwertora wzmocnienia skoku (buck-boost) DC/DC (prąd stały/prąd 
stały)  z wyjściową wydajnością konwersji  sięgającą powyżej 90%. To nie tylko oszczędza moc i redukuje 
wydzielania się ciepła lecz także czyni urządzenie mniejszym i bardziej poręcznym w transporcie. 

 Posiada dwie opcje wejścia: wtyczka prądu stałego (DC) z samo resetującym bezpiecznikiem (maksymalny prąd 
wejściowy=6A) i zespawane doczołowo krokodylki 4mm okrągłymi konektorami (25A). Moc wyjściowa może być 
ustawiana w zależności od dostępnej mocy wejściową, zapobiegając przeciążenia na poziomie prądu wejścia i 
chroniąc tym źródła prądu stałego (DC). 

 Seria iCharger może być używana z trzema typami baterii litowych - LiPo, Lilo, LiFe - i ma w pełni zintegrowany 
balanser ogniw. 

 Wewnętrzny czujnik temperatury i automatyczny wentylator uruchamiany przez sensor termiczny, kontroluje 
wewnętrzną temperaturę i zapewnia inteligentną ochronę. Gdy wewnętrzna temperatura przewyższy 60 ℃ (140 
stopni F), moc wyjściowa automatycznie zostanie zredukowana o 25%. Jeśli temperatura przekroczy 65 ℃ (149 F) 
cykl ładowania zostanie przerwany. 

 Dogodny zestaw 10 profili baterii w pamięci, które mogą być zapisane i odczytane przez numer. 
 Podświetlony ekran LCD 2x16, który dostarcza informacje w tym: tryb aktywny, prąd, napięcie, ładunek 

ogólny/pojemność (mAh), czas ładowania i temperatura itd. 
 Wiele różnych ustawień i cykli ładowania i rozładowania w zależności od potrzeb klienta.  
 Dla baterii litowych: balansowanie, ładowanie, ładowanie zwykłe, ładowanie szybkie, cykl przechowywania, 

rozładowanie, zewnętrzne rozładowanie, ustawianie cykli ładowania i rozładowania, monitorowanie baterii. 
 Dla baterii NiCd/NiMH: ładowanie automatyczne, ładowanie ręczne, rozładowanie, ustawianie cykli ładowania i 

rozładowania, formowanie. 
 Dla baterii Pb: ładowanie i rozładowanie. 
 Unikalny, rozszerzający program rozładowania baterii litowych. Kiedy podłączysz zewnętrzny opornik  
 Unikalny program monitorujący dla baterii litowych. Kiedy używasz innych urządzeń do ładowania i rozładowania 

pakietów litowych, możesz używać iCharger by monitorować dla poszczególnych ogniw napięcie, temperaturę 
baterii i czasy cyklów. Jeśli któryś z ogniw wykaże objaw przeładowania lub nadmiernego rozładowania bądź jeśli 
temperatura pakietu stanie się za wysoka albo jeśli czas cyklu przedłuży się nadmiernie, iCharger będzie wydawał 
dźwięk alarmowy i informację związaną z tym, będzie mrugać. Tryb testowania silników elektrycznych może być 

mailto:office@bto.pl
http://www.bto.pl/
http://www.bto.net.pl/
mailto:office@bto.pl
http://www.bto.pl/
http://www.bto.net.pl/
mailto:office@bto.pl
http://www.bto.pl/
http://www.bto.net.pl/
mailto:office@bto.pl
http://www.bto.pl/
http://www.bto.net.pl/


 
 

For further information please contact us +48 42 672 42 02 | office@bto.pl | www.bto.pl | www.bto.net.pl 
O szczegóły prosimy pytać nasz dział techniczny +48 42 672 42 02 | office@bto.pl | www.bto.pl | www.bto.net.pl 

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji niniejszego produktu 
BTO Ltd.       
Fabryczna 25 
90-341 Łódź, Poland  

 

użyty do uruchomienia i pracy, badania parametrów i osiągów oraz sprawdzania tolerancji itd. w silnikach 
elektrycznych. 

 Zasilanie do obcinarki piany. W tym trybie, iCharger służy jako praktyczny zasilacz dla gorącego, drucianego noża 
do piany. 

 Pomiar wewnętrznego oporu baterii. iCharger nie tylko może mierzyć wewnętrzny opór pakietu, ale także może 
mierzyć rezystancję wewnętrzną każdego, poszczególnego ogniwa pakietu (tylko dostępny dla baterii litowych). 

 Doskonała ochrona. ma zabezpieczenie na wypadek odwrotnego podłączenia biegunów (na wejściu i na wyjściu), 
zbyt niskie napięcie wejściowe, temperaturę baterii, pojemność ładowania i przekroczenie czasu. 

 
 
 Aktualizacja (upgrade) oprogramowania sprzętu odbywa się za pośrednictwem portu USB. iCharger również 

obsługuje oprogramowanie „logview” i  potrafi wyświetlić, wydrukować i analizować dane cykli ładowania i 
rozładowania. (patrz szczegółowe informacje o „logview” na stronie http://www.logview.info) 

 
 
Przy rozpakowaniu sprawdź: 
 
Następujące przedmioty są zawarte w pakiecie. Skontaktuj się z dostawcą w przypadku braku którejkolwiek części. 
  
Standardowe przedmioty: 
 Jeden egzemplarz instrukcji obsługi na płycie CD. 
 Jedna para kabli wyjściowych z krokodylkami. 
 Jedna para kabli wejściowych z krokodylkami  (30A) i kable wejściowe z 4mm okrągłymi konektorami. 
 Jeden kabel z czujnikiem termicznym (0 – 99℃(210 F)) 
 Cztery gumowe nóżki 
 Jedno wejście USB do danych (1,2 m) 
 
Opcjonalne przedmioty: 
Patrz szczegóły pod „Opcjonalne części”  
 
Zewnętrzne przyciski i przyłącza 
 

206B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.Wejście gniazdkowe (230V) 2. Wyświetlacz LCD 3. Przyciski funkcyjne 4. Chłodzący Wiatraczek  
5. Port czujnika temperatury 6. Wtyczka balansera  7. Porty wyjściowe 8. Port mini-USB 
 
 
Ostrzeżenia i uwagi dotyczące bezpieczeństwa  
 
 Trzymaj ładowarkę z dala od dzieci i zwierząt domowych w każdej chwili. 

 
 Nigdy nie należy zostawiać ładowarki bez nadzoru podczas ładowania lub rozładowania. 

  
 Jeśli zostawisz, odłącz akumulator, aby uniknąć nieoczekiwanych niebezpieczeństw lub uszkodzeń. 
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 Upewnij się, że program  i ustawienia ładowarki są dopasowane do akumulatora, w przeciwnym razie akumulator 

zostanie uszkodzony i może powstać niebezpieczeństwo, zwłaszcza dla baterii litowych, które mogą spowodować 
pożar. 

 
 Nie mieszać baterii różnych typów, różnych pojemności lub pochodzących od różnych producentów. 

 
 Nie wolno demontować ładowarki. 

 
 Nie należy umieszczać ładowarki i wszystkich innych baterii, na gorącej lub łatwopalnej powierzchni lub w 

pobliżu materiałów palnych, podczas gdy są w użyciu. Nie ładować lub rozładować na dywanie, na powierzchni 
roboczej zaśmieconej papierami, przedmiotami plastykowymi, winylowymi, skórą czy drewnem, wewnątrz 
zdalnie sterowanego modelu lub wewnątrz samochodu. 

 
 Nigdy nie należy blokować otworów wentylacyjnych i nigdy nie używaj w miejscach  nadmiernie chłodzonych lub 

o zbyt wysokiej temperaturze. Jeśli będzie używana w takich warunkach / środowisku, to wewnętrzne 
zabezpieczenie termiczne może spowodować nieprawidłowe parametry ładowania / rozładowania, który mógłby 
być niebezpieczny. 

 
 Nie dopuść, żeby woda, wilgoć, druty metalowe lub inne materiały przewodzące dostały się do 

wnętrza ładowarki. 
 
 

 Nigdy nie ładować lub rozładować baterię wykazującą przeciek, powiększenie, spuchnięcie, zniekształcenie,  i / 
lub uszkodzenie, zmianę koloru obudowy. 

 
 Nigdy nie próbuj ładować „nieładowalnych” ogniw suchych. 

 
 

 Nigdy nie należy przekraczać sugerowanych przez producenta baterii maksymalnych parametrów ładowania. 
 

 Pamiętaj, że temperatura zewnętrzna ładowarki wzrośnie podczas ładowania / rozładowania przy dużej mocy. 
 
 

 Należy dokładnie przestrzegać zaleceń i rad producenta pakietu ogniw dotyczących bezpieczeństwa. 
 
Zalecane sposoby podłączenia: 

1. Podłącz  iCharger do zasilania i włącz go. 
2. Podłącz port balansera baterii Li.  
3. Podłącz dodatni biegun głównego portu ładowania do dodatniego bieguna ogniwa, a dopiero następnie     

podłącz biegun ujemny do bieguna ujemnego ogniwa (pozwoli to uniknąć iskrzenie podczas podłączenia 
ogniw Li). 

4. Rozpocznij ładowanie i rozładowanie ... 
5. Po zakończeniu ładowania i rozładowania, odłącz ogniwa i ładowarkę, a następnie wyłączyć ładowarkę ze 

źródła zasilania. 
6. Standardowe parametry baterii: 

Standardowe parametry baterii: 
 LiPo LiIo LiFe NiCd NiMH Pb 
Napięcie nominalne 3.7 

V/ogniwo 
3.6 
V/ogniwo 

3.3 
V/ogniwo 

1.20 
V/ogniwo 

1.20 
V/ogniwo 

2.0 V/ogniwo 

Maks. Napięcie 
ładowania 

4.2 
V/ogniwo 

4.1 
V/ogniwo 

3.6 
V/ogniwo 

1.60 
V/ogniwo 

1.60 
V/ogniwo 

2.45 V/ogniwo 

Napięcie 
magazynowania 

3.85 
V/ogniwo 

3.75 
V/ogniwo 

3.3 
V/ogniwo 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Dozwolone szybkie ład. ≤ 1C  ≤ 1C ≤ 4C 1C – 2C 1C – 2C ≤ 0.4C 
Min. Napięcie 
rozładowania  
Poziom odcięcia 

≥ 3.0 
V/ogniwo 

≥ 2.5 
V/ogniwo 

≥ 2.0 
V/ogniwo 

≥ 0.85 
V/ogniwo 

≥ 1.0 
V/ogniwo 

≥1.75  
V/ogniwo 
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Uwaga ! Bądź bardzo ostrożny przy wyborze prawidłowego napięcia dla różnych typów ogniw. W przeciwnym razie 
możesz uszkodzić ogniwa. Niepoprawne ustawienia mogą spowodować wypuszczenie gazów, spalenie lub 
wybuchnięcie prowadząc do okaleczenia lub straty materialnej.  
Schemat programu 

 
Uwaga: po wyłączeniu, iCharger będzie pamiętać bieżące menu i przy następnym włączeniu, zacznie od tego menu.  
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1. Przejdź do głównego menu, naciśnij przycisk albo przycisk Stop/Batt type żeby zejść niżej. Aby wejść wyżej 
naciśnij . Naciśnij przycisk Start / Enter, aby potwierdzić podmenu.  

2. W podmenu naciśnij przycisk  Start / Enter, aby wybrana rzecz zaczęła migać, a następnie zmień wartości za 
pomocą  lub . Jeśli nie zacznie migać, możesz przejść do podmenu przyciskiem niżej  i 
przyciskiem wyżej . Naciśnij przycisk Stop / Batt type żeby powrócić do poprzedniego okienka.  

3. W niektórych podmenu, naciśnij i przytrzymaj przycisk Start / Enter więcej niż 3 sekundy, aby proces 
ładowania/ rozładowania się rozpoczął. 

4. Podczas procesu ładowania / rozładowania można zakończyć proces w dowolnym momencie naciskając Stop / 
Batt type i sprawdź załączoną informacje przyciskiem  lub . Naciśnij przycisk Start / Enter, aby 
powrócić do głównego ekranu informacyjnego. 

5. Podczas procesu rozładowania, naciśnij przycisk Start / Enter, aby zmienić aktualne rozładowanie. Kiedy 
aktualne rozładowanie miga, naciśnij przycisk , żeby zwiększyć to, bądź przycisk , aby zmniejszyć to, 
następnie naciśnij Start / Enter, aby potwierdzić zmianę. 

6. Naciśnij przycisk Stop / Batt type więcej niż 3 sekundy, aby rozpocząć wyświetlanie aktywnej informacji 
testowej takiej jak na poniższym diagramie. 
 

Przedstawienie informacji testowych: 
Na tym obrazku pokazane jest napięcie wyjściowe, bezczynnie mierzone na zaciskach wyjściowych (czyli napięcie 
podłączonego akumulatora). 

 

7. Przywróć domyślne funkcje. Naciśnij przycisk Stop / Batt type i Start / Enter jednocześnie więcej niż 3 sekundy 
do wyświetlenia tego ekranu: 

 
 
Naciśnij Start / Enter, aby przywrócić wszystkie ustawienia systemowe 
 
 

8. Ustaw prąd, Temp. odcięcia, zegar bezpieczeństwa, pojemność odcięcia podczas ładowania i rozładowania. 
 
 

Metoda działania: 
Na interfejsie ładowania/rozładowania, naciśnij Start / Enter przez 3 sekundy, aby  „prąd” zaczął migać. 
Naciśnij  albo , aby ustawić prąd. Naciśnij przycisk Start / Enter, aby zapisać zmiany. Jeśli 
użytkownik naciśnie Stop / Batt type lub pozostawi urządzenie bez obsługi przez 1 minutę, to zmiany są 
anulowane i następuje wyście z programu. 
Uwaga: Ustawianie prądu dotyczy tylko ładowania i rozładowania, które nie będą zapisywane jako 
ustawienia użytkownika. 
 
Gdy urządzenie jest w interfejsie ładowania i rozładowania, naciśnij kilka razy, aby zobaczyć interfejs 
informacji o „potrzebnych zmianach”. Naciśnij przycisk Start / Enter przez 3 sekundy, a wartość zacznie 
migać. Metoda ustawiania jest taka sama jak powyżej. 
Uwaga: Ta zmiana może być zapisany jako ustawienie użytkownika. 

 
 
 
 
 
 

 

Ustawienie parametrów 

mailto:office@bto.pl
http://www.bto.pl/
http://www.bto.net.pl/
mailto:office@bto.pl
http://www.bto.pl/
http://www.bto.net.pl/


 
 

For further information please contact us +48 42 672 42 02 | office@bto.pl | www.bto.pl | www.bto.net.pl 
O szczegóły prosimy pytać nasz dział techniczny +48 42 672 42 02 | office@bto.pl | www.bto.pl | www.bto.net.pl 

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji niniejszego produktu 
BTO Ltd.       
Fabryczna 25 
90-341 Łódź, Poland  

 

Użytkownicy powinni sprawdzić ustawienia parametrów i ustawić wartości parametrów zgodnie ze specyfikacją 
Ładowanego/rozładowanego pakietu. 
 
Uwaga: Obraz wyświetlacza po lewej pokazuje domyślne ustawienia systemowe. 

        
Początkowy ekran konfiguracji parametrów użytkownika 
 
iCharger sprawdza liczbę ogniw litowych automatycznie na początku procesu 
ładowania / rozładowania w celu wykrycia i uniknięcia błędnych ustawień 
użytkownika. Jednak głęboko rozładowane baterie mogą być nieprawidłowo 
postrzegane. Aby uniknąć tego problemu możesz ustawić wstępny czas ładowania 
akumulatora przy niskim prądzie, zazwyczaj 100mA. Zwykle wystarczy 10 minut, aby 
poprawnie wykryć liczbę ogniw. Dla ogniw o różnych pojemnościach, różnica czasu 
musi być ustawiona. Uwaga: Jeśli różnica czasu jest zbyt długa dla ogniwa o małej 
pojemności, to proces ładowania może się zakończyć przed końcem ustawionego 
czasu co może spowodować błędną liczbę ogniw i może uszkodzić baterie oraz może 
być niebezpieczny. 
Zakres: 1 - 10 min. (1min, domyślne) 
 
W przypadku ładowania baterii litowych z balanserem. Jeśli Prędkość Bal. jest 
ustawiona na „Fast”, to wyjściowy prąd CV będzie wyższy, czas ładowania krótszy a 
napięcie poszczególnych ogniw niższe. Kiedy Balanser jest ustawiony na „Slow”, to 
wyjściowy prąd CV będzie niższy, czas ładowania dłuższy i napięcie poszczególnych 
ogniw wyższe. Domyślna wartość „Normal” jest pomiędzy „Fast” i „Slow”. Jeśli Bal. ma 
włączony tryb Ładowania podtrzymującego, iCharger nie przestanie ładować do 
momentu, kiedy prąd spadnie do około 20 mA. 
Bal.Szybkości: Fast, Normal i Slow (Normalny, domyślne). 
Bal.Ładowania podtrzymującego: OFF i ON: (OFF, wartość domyślna) 
 
W przypadku ładowania baterii litowych z balanserem. Istnieją trzy opcje trybu 
balansu: faza CV, napięcie przechowywania i tryb stały. Jeśli tryb balansu jest 
ustawiony na faze CV, kiedy napięcie, któregokolwiek z ogniw osiągnie wartość 
ustawioną dla trybu CV, to następuje włączenie balansera. Kiedy jest ustawiony tryb 
stały, to  Balanser będzie włączony od początku procesu ładowania. Kiedy jest 
włączony tryb przechowywania, balanser zostanie włączony kiedy napięcie 
któregokolwiek z ogniw przekroczy domyślne napięcie przechowywania dla danego 
typu chemicznego ogniwa. 
Tryby balansu: faza CV, napięcie przechowywania, faza stała (domyślne: faza CV) 
 
Podczas działania programu cyklu ładowania / rozładowania dla ogniw litowych, Ni-MH 
lub NiCd to ładowarka zatrzyma się na chwilę przed przejściem do następnej fazy. 
Pozwala to na ostygnięcia pakietu. 
Zakres: 1 - 60 min. (10 min domyślnie) 
 
Można włączyć lub wyłączyć tryb ładowania podtrzymującego po zakończeniu procesu 
ładowania dla ogniw NiMH,NiCd lub Pb. 
Zakres: OFF, 10 - 500mA. (OFF, wartość domyślna) 
 
Zazwyczaj napięcie ogniwa NiMH spadnie trochę tuż po osiągnięciu pełnego ładunku. 
Nazywa się to - ∆ V. Możesz zmienić czułość wykrywania wartości delta-peak 
iChargera.  
Zakres: 1. 20mV/Cell. (4mV/Cell, domyślna) 
 
Zazwyczaj napięcie ogniwa NiCd spadnie trochę tuż po osiągnięciu pełnego ładunku. 

Nazywa się to - ∆ V. Możesz zmienić czułość wykrywania wartości delta-peak iChargera.  
Zakres: 1 - 20mV/Cell. (8mV/Cell, domyślna) 
 
Kiedy ogniwa NiMH i NiCd są głęboko rozładowane lub nieużywane przez długi 
czas, to wykażą fałszywe odczyty - ∆ V, który zatrzyma proces ładowania wcześniej niż 
potrzeba. Można wyłączyć testowanie - ∆ V, aby uniknąć tego problemu. 
Zakres: 0. 30min (0, domyślna) 
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Zazwyczaj napięcie ogniw NiCd spadnie trochę tuż po osiągnięciu pełnego ładunku. 
Zjawisko to znane jest jako - △ V. Można zmienić wartość czułości detekcji delta-
peak iChargera. 
Zakres: 1 - 20mV/Cell. (8mV/Cell, domyślna) 
 
 
 
 
Kiedy ogniwa NiMH i NiCd są głęboko rozładowane lub nieużywane przez długi czas, 
to wykażą fałszywe odczyty - ∆ V, który zatrzyma proces ładowania wcześniej niż 
potrzeba. Można wyłączyć testowanie - ∆ V, aby uniknąć tego problemu. 
Zakres: 0 - 30min (0, domyślna) 
 
 
Górna granica temperatury ogniw. Temperatura ogniw może być monitorowana za 
pomocą dołączonego czujnika temperatury. W celu ochrony ogniw przed 
uszkodzeniem spowodowanym przegrzaniem, iCharger wyłącza proces ładowania / 
rozładowania natychmiast, gdy temperatura przekroczy ustawione wartości 
odcięcia. Użytkownik może dokonać wyboru pomiędzy jednostkami ℃ lub oF. 
Zakres: 20 – 80℃  (68 – 176 oF).  oF = (9/5)×℃+32. 
 
Górną granica czasu ładowania. Proces ładowania natychmiast ustaje, jeśli 
przekroczy ustaloną wartość. 
Zakres: 1 - 999min 
 
 
 
 
Ustawienie wartości granicznych pojemności. Proces ładowania / rozładowania 
zatrzyma się natychmiast jeżeli obliczona wartość wejściowa ładowania / 
rozładowania przekroczy ustaloną wartość. 
Zasięg: 100 - 99900mAh 
 
 
Zabezpieczenie dolnej granicy napięcia wejściowego . Proces ładowania / 
rozładowania zostanie 
przerwany natychmiast, jeśli napięcie wejściowe spadnie poniżej zadanej wartości. 
Zasięg: 4,50 - 30,00 V (10.00V, domyślna) 
 
 
 
Limit mocy ładowania / rozładowania. Maksymalna moc ładowania / rozładowania 
iChargera może być regulowana w celu ograniczenia temperatury wewnętrznej i 
zapobiegania nadmiernemu obciążeniu prądu wejściowego. Gdy limit jest 
ustawiony na AUTO 
iCharger można regulować moc wyjściową ładowania w zależności od możliwości 
wejścia. 
CHG: 50-350W i AUTO. DCHG: 5-30W 
 
Uwaga: Maksymalna moc ładowania jest ograniczona przez prąd wejściowy. 
Maksymalny prąd wejścia 1010B + jest około 24A, i Wmax ≈ Imax * 
Vin * 90%. (Na przykład, gdy napięcie wejściowe jest 11V, to maksymalna 
moc ładowania wynosi ≈ 21 × 11 × 90% = 238W). 
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Sygnał dźwiękowy i dźwięki klawiatury. Jeśli „dźwięk klawiatury” jest ustawiony na 
„ON” to po naciśnięciu dowolnego klawisza spowoduje wydanie dźwięku . Jeśli 
brzęczyk jest na „ON”, to iCharger wyda sygnał dźwiękowy dla pewnych zdarzeń. 
Dźwięki klawiatury: OFF i ON (ON, domyślnie) 
Brzęczyk: OFF i ON (ON, domyślnie) 
 
Ton zakończenia procesu. Kontroluje dźwięki generowane na koniec procesu 
ładowania lub rozładowania i cyklicznego wskazania faz ładowania / rozładowania.  
Opcje: Beep 5 razy, Beep 3 minuty, sygnał ciągły (aż użytkownik naciśnie stop), Beep 
OFF 
(Beep ciągły, domyślny) 
 
Ustawienia podświetlenia i chłodzenia wentylatorem. Regulacja jasności podświetlenia 
ekranu LCD. 
Dostępne są trzy tryby pracy wentylatora: ON, OFF, AUTO. W trybie AUTO, iCharger 
dostosowuje działania wentylator automatycznie w zależności od temperatury 
wewnętrznej. 
Wentylator: OFF, ON i AUTO (AUTO, wartość domyślna) 
 
Ustawienie redukcji rozładowania. Po ustawieniu go na „ON” , jeśli końcowy odczyt 
napięcia przechowywania zostanie osiągnięty, to brzęczyk zabrzmi trzy razy i odczyt po 
lewej stronie, drugiej linii wyświetlacza wykaże "D >>". Ładowarka przełącza się na tryb 
precyzyjnego rozładowania. Proces ten nie ustanie do momentu, gdy prąd osiągnie 
wartość „xx%” skonfigurowanego prądu wyładowania. 
Redukcja: ON, OFF Zakres: 1 - 99% 
 
 

 

 

Napięcie odcięcia dla ogniw LiFe. Ustaw napięcie zakończenia procesu ładowania 

dla ogniw LiFe. Naciśnij przycisk Start / Enter dłużej niż 3 sekundy, aby wartość 

napięcia migała, następnie naciśnij przycisk lub  w celu ustawienia 

napięcia terminacji procesu. 

Zakres: 3.40V - 3.90V, Krok: 0.01V (3.60V, domyślna) 
 
Napięcie odcięcia dla ogniw Lilo. Ustaw napięcie zakończenia procesu ładowania 
dla ogniw Lilo. Naciśnij przycisk Start / Enter dłużej niż 3 sekundy, aby wartość 
napięcia migała, następnie naciśnij przycisk lub w celu ustawienia 
napięcia terminacji procesu. 
Zakres: 3.90V – 4.20V, Krok: 0.01V (4.10V, domyślna) 
 
Napięcie odcięcia dla ogniw LiPo. Ustaw napięcie zakończenia procesu ładowania 
dla ogniw LiPo. 
Naciśnij przycisk Start / Enter dłużej niż 3 sekundy, aby wartość napięcia migała, 
następnie naciśnij przycisk lub  w celu ustawienia napięcia terminacji 
procesu. 
Zakres: 4.00V – 4.30V, Krok: 0.01V (4.20V, domyślna) 
 
Napięcie odcięcia dla ogniw Pb. Ustaw napięcie zakończenia procesu ładowania dla 
ogniw Pb. 
Naciśnij przycisk Start / Enter dłużej niż 3 sekundy, aby wartość napięcia migała, 
następnie naciśnij przycisk lub  w celu ustawienia napięcia terminacji 
procesu. 

Zakres: 2.20V – 2.50V, Krok: 0.01V (2.40V, domyślna) 
 
 
Uwaga: „Napięcie odcięcia” kontroluje przejście procesu ładowania od prądu stałego (CC) do stałego napięcia (CV) 
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dla typów ogniw LiXx i Pb. Określa również limit detekcji przekroczenia napięcia na każde ogniwo.  
 

Jeśli zmienisz domyślną wartość napięcia terminacji to wyświetlacz wartości  procesu ładowania i rozładowania 
wyświetli tę zmianę przez naprzemienne miganie „typ ogniwa” i ustawiona wartość napięcia.  
 

Program baterii litowej 
 
iCharger dysponuje szeregiem programów dla ogniw litowych w tym „Balance” z balanserem, standardowy 
„Normal”, szybki „Fast” i podtrzymujący dla przechowywania ogniw „Storage”. Tylko Tryb Balance wymaga 
podłączenia przewodu balansera. Jednak pozostałe tryby zapewniają dodatkowe zabezpieczenie na przekroczenie 
napięcia na poszczególne ogniwa, jeśli przewód balansera jest podłączony, w przeciwieństwie  do uruchomienia 
iChargera bez podłączonego balasnera, gdzie dostępny jest tylko odczyt całkowitej wartości napięcia całego pakietu. 
 
 Wymagany 

przewód 
balansera 

Balanser 
aktywny 

Warunek zakończenia procesu ładowania 

Balanser – Normalny Tak  Tak Icv = Icc/10    OR  Vout = (cell_count x cell_max_voltage) + 0.2 
Balanser – Szybki Tak Tak Icv = Icc/5    OR  Vout = (cell_count x cell_max_voltage) + 0.2 
Balanser – Wolny Tak Tak Icv = Icc/40    OR  Vout = (cell_count x cell_max_voltage)+ 0.2 
Ładowanie Opcjonalne Nie Icv = Icc/10    AND Vout = cell_count x cell_max_voltage 
Szybkie ładowanie Opcjonalne Nie Icv = Icc/5    AND Vout = cell_count x cell_max_voltage 
Przeładowanie Opcjonalne Nie Vout = cell_count x cell_storage_voltage 
Cykl – ładowanie Opcjonalne Nie Icv = Icc/10  AND Vout = cell_count x cell_max_voltage 
Cykl – rozładowanie Opcjonalne Nie Vout = cell_count x cell_discharge_voltage 
Icc = skonfigurowany prąd ładowania dla fazy CC (prąd stały) 
Icv = prąd ładowania podczas fazy CV (napięcie stałe) 
cell_max_voltage = skonfigurowane napięcie terminacji dla wybranego typu ogniw (np. LiPo = 4.2V) 
cell_storage_voltage = skonfigurowane napięcie przechowywania dla pojedynczego ogniwa wybranego typu 
cell_discharge_voltage = skonfigurowane napięcie przechowywania dla pojedynczego ogniwa wybranego typu 
 

 Zawsze, kiedy balanser pakietu jest podłączony to ładowarka będzie monitorować i wyświetlać napięcie 
ogniw. 

 
 Balanser jest aktywny tylko, kiedy funkcja ładowania BALANCE  jest włączona (w przeciwieństwie do opcji 

CHARGE i FAST, kiedy jest nieaktywny) 
 

 Ustawienie szybkości balansu (Slow, Normal, Fast) kontroluje próg prądu końca ładowania. 
 

 Tryby CHARGE i FAST są identyczne, z wyjątkiem progu zakończenia ładowania, który ustawiony jest na 1/10 
prądu ładowania dla ustawień prądu w trybie CHARGE i 1/5 prądu ładowania dla trybu FAST. 

 
 Podczas gdy tryby FAST i CHARGE nie obejmują żadnej czynności balansera jednak będzie bezpieczniej jeśli 

kabel balansera pozostanie podłączony, ponieważ wtedy ładowarka zapewni zabezpieczenie przeciw 
przekroczeniu napięcia na poszczególnych ogniwach tak jak opisano poniżej. 

 
 We wszystkich trybach ładowania, jeśli kabel balansera pozostanie podłączony bądź któreś kolwiek z ogniw 

przekroczy dopuszczalne napięcie szczytowe (dla skonfigurowanego chemii), to prąd ładowania zostanie 
zredukowany tak aby zagwarantować, że napięcie nie wzrośnie dalej. Spowolni to proces ładowania i jeśli 
prąd ładowania spadnie do 1/10 ustawionego prądu ładowania spowoduje to całkowite zatrzymanie cyklu 
ładowania. Zauważ, że nie jest to normalne przejście CC-do-CV, które zwykle występuje, gdy wszystkie 
ogniwa zbliżą się do nominalnego napięcia szczytowego dla skonfigurowanej chemii. Jest to jednak środek 
bezpieczeństwa działający w reakcji na niesymetryczność ogniw w dowolnym trybie i / lub w dowolnym 
czasie podczas procesu ładowania. 
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Ładowanie pakietów litowych w trybie BALANCE 
 
Funkcja ta jest do równoważenia napięcia litowo-polimerowych ogniw podczas ładowania. W trybie balansu kabel 
balansera musi być podłączony do portu balansa po prawej stronie iCharger. Schemat pinów portu balansu jest 
pokazany na poniższym rysunku. Ładowanie tym trybem różni się od normalnego trybu CHARGE, ponieważ iCharger 
może monitorować napięcie poszczególnych ogniw i dostosować prąd wejścia do każdego ogniw z osobna w celu 
znormalizowania napięcia (np. w baterii LiPo do 4.2V). 

 
Zbalansowany tryb ładowania baterii litowej. Po lewej stronie, w pierwszej linijce, 
ustaw rodzaj akumulatora (LiPo, Lilo lub LiFe).Wartość po lewej stronie w drugiej 
linijce ustawia prąd ładowania i wartość po prawej stronie drugiej linii, ustawia 
liczbę ogniw i napięcie akumulatora. Po ustawieniu prądu i napięcia, naciśnij 
przycisk Start / Enter dłużej niż 3 sekundy, aby rozpocząć następny proces. 
Prąd ładowania: 0,05 - 20A Napięcie: 1 - 8 seria 
 
Liczba ogniw, którą użytkownik ustawił i która zostaje faktycznie wykryta przez 
procesor. Pierwsza linijka, po lewej stronie, 'R: xxSER "pokazuje liczbę ogniw 
wykrytych przez iCharger, a pierwsza linia po prawej stronie 'S: xxSER" pokazuje 
liczbę ogniw ustawionych przez użytkownika. Zwykle ilość ogniw wykrytych 
automatycznie nie może przekroczyć liczby ustawionej przez użytkownika. Jeśli 
liczby są różne, to należy upewnić się, że skonfigurowana liczba i rzeczywista 
liczba na baterii są takie same i wtedy można zacząć ładowanie naciskając START 
/ ENTER. Jeśli nie, naciśnij Batt type / Stop, aby wrócić do poprzedniego ekran i 
dostosować ustawienia. 
 
Litowy tryb ładowania „BALANCE”. Ekran pokazuje stan podczas procesu 
ładowania. Można przerwać ładowanie w dowolnym momencie naciskając Batt 
type / Stop. Naciśnij , aby wyświetlić napięcie każdego ogniwa (patrz na 
informacje o napięciu balansera)  i naciśnij , aby wyświetlić ogólne 
informacje. 
 
 
 
 

 
 
 
Port balansera i Indywidualny schemat połączeń ogniw 
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Ładowanie baterii litowych w normalnym trybie CHARGE 
Najpierw iCharger ładuje stałym prądem (CC) zgodnie z ustawieniami użytkownika, a następnie stałym napięciem 
(CV) wtedy kiedy napięcie ładowania osiągnie górną granice napięcia. Podczas fazy CV (stałe napięcie) prąd 
stopniowo spada. iCharger zakończy ładowanie gdy prąd spadnie poniżej 1/10 skonfigurowanego prądu ładowania. 

 
Po lewej stronie pierwszego wiersza ustaw typ akumulatora (LiPo, Lilo lub LiFe). 
Wartość po lewej stronie drugiej linii ustawia prąd ładowania, a wartość po 
prawej stronie drugiej linii ustawia liczbę ogniw i napięcie pakietu. Po ustawieniu 
prądu i napięcia, naciśnij przycisk Start / Enter więcej niż 3 sekundy, aby 
rozpocząć następny proces. 
Prąd ładowania: 0,05 - 20A Napięcie: 1 - 8 serii (Life do 10 serii) 
 
Liczba ogniw, którą użytkownik ustawił i która zostaje faktycznie wykryta przez 
procesor. Po lewej stronie pierwszej linijki 'R: xxSER "pokazuje liczbę ogniw 
wykrytych przez iCharger i po prawej stronie pierwszej linii 'S: xxSER "jest liczba 
ogniw wyznaczonych przez użytkownika. Zwykle automatycznie wykrywa ilość nie 
może przekroczyć liczby określonej przez użytkownika. Jeśli liczby są różne, to 
należy upewnić się, że skonfigurowana liczba i rzeczywista liczba na baterii są 
takie same i wtedy można zacząć ładowanie naciskając START / ENTER. Jeśli nie, 
naciśnij Batt type / Stop, aby wrócić do poprzedniego ekran i dostosować 
ustawienia. 
 
Litowy tryb CHARGE. Ekran pokazuje stan podczas procesu ładowania. Można 
przerwać ładowanie w dowolnym momencie naciskając Batt type / Stop. Naciśnij 

, aby wyświetlić napięcie każdego ogniwa (patrz na informacje o napięciu 
balansera) i naciśnij , aby wyświetlić ogólne informacje. 
 
 
 
 
 

 
Szybkie ładowanie baterii litowej 
Najpierw iCharger ładuje stałym prądem (CC) zgodnie z ustawieniami użytkownika, a następnie stałym napięciem 
(CV) wtedy kiedy napięcie ładowania osiągnie górną granice napięcia. Podczas fazy CV (stałe napięcie) prąd 
stopniowo spada.iCharger zakończy ładowanie gdy prąd spadnie poniżej niż 1/5 wartości ustawionego prądu 
ładowania. Daje to w końcu nieco mniej niż 100%  pojemności naładowania, ale zakończy się wcześniej niż w 
normalnym trybie (Normal) ładowania. 

 
Tryb szybkiego ładowania baterii litowej. Po lewej stronie pierwszej linii ustaw 
rodzaj akumulatora (LiPo, Lilo lub LiFe).Wartość po lewej stronie drugiej linii 
ustawia prąd ładowania, a wartość po prawej stronie drugiej linii ustawia liczbę 
ogniw i napięcie akumulatora. Po ustawieniu prądu 
i napięcia, naciśnij przycisk Start / Enter dłużej niż 3 sekundy, aby rozpocząć 
następny 
proces. 
Prąd ładowania: 0,05 - 10A Napięcie: 1 - 8 serii (Life do 10 serii) 
 
Liczba ogniw, którą użytkownik ustawił i która zostaje faktycznie wykryta przez 
procesor. Po lewej stronie pierwszej linijki 'R: xxSER "pokazuje liczbę ogniw 
wykrytych przez iCharger i po prawej stronie pierwszej linii 'S: xxSER "jest liczba 
ogniw wyznaczonych przez użytkownika. 
Zwykle automatycznie wykrywa ilość nie może przekroczyć liczby określonej przez 
użytkownika. Jeśli liczby są różne, to należy upewnić się, że skonfigurowana liczba 
i rzeczywista liczba na baterii są takie same i wtedy można zacząć ładowanie 
naciskając START / ENTER. Jeśli nie, naciśnij Batt type / Stop, aby wrócić do 
poprzedniego ekran i dostosować ustawienia. 
 
Litowy tryb ładowania FAST. Ekran pokazuje stan podczas procesu ładowania. 
Można przerwać ładowanie w dowolnym momencie naciskając Batt type / Stop. 
Naciśnij , aby wyświetlić napięcie każdego ogniwa (patrz na informacje o 
napięciu balansera) i naciśnij , aby wyświetlić ogólne informacje. 
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Wstępne ładowanie baterii litowych.  
 
Jeśli bateria jest nadmiernie rozładowana i napięcie jest zbyt niskie, to w trybie ładowania Normal lub Fast, iCharger 
powiadomi użytkownika o wtępnym ładowaniu małym prądem (100mA). To przyczynia się do zwiększenia napięcia 
baterii w dopuszczalnym zakresie dla normalnego ładowania. Użytkownik może ustawić czas wstępnego ładowania w 
Lithium Check time (czas sprawdzania ogniw litowych) ekranie czasu User setup (ustawienia użytkownika). 

 
Poniższy ekran jest wyświetlany, gdy ładowarka wykryje spadek napięcia baterii w 
trybie ładowania Normal lub Fast. 
 
 
Wstępne ładowanie baterii litowej. Naciśnij przycisk Start / Enter, aby rozpocząć 
proces ładowania 
lub naciśnij przycisk Stop, aby wrócić do poprzedniego ekranu. 
 
 
Wyświetlanie stanu. Po lewej stronie pierwszej linii jest pokazany typ 
akumulatora (LiPo, Lilo lub LiFe) i wykryta liczba ogniw. Po środku jest prąd 
ładowania wstępnego (100mA). Po prawej stronie jest napięcie akumulatora. 
Druga linia pokazuje postęp ładowania z pojemnością ładowania (mAh) i czas 
ładowania. Ładowarka przełączy się z powrotem do skonfigurowanego trybu 
ładowania kiedy limit czasowy wstępnego ładowania się skończy. Możesz 
zatrzymać proces wstępnego ładowania w dowolnym momencie naciskając 
przycisk Batt type / Stop. 
 
 
 

 
Tryb ładowania / rozładowania “Storage” baterii litowej. 
Ten tryb jest dla ładowania / rozładowania baterii litowej, która nie może być używana przez dłuższy okres. Program 
wybiera, czy ładować lub rozładować baterię w oparciu o ustawione napięcie końcowe oraz mierzone początkowe 
napięcie baterii. Nominalne napięcie przechowywane zależy od typu baterii litowej: 3.75V/ogniwo dla Lilo 
3.85V/ogniwo dla LiPo i 3.3V/ogniwo dla LiFe. Jeśli na początku napięcie akumulatora przekroczy końcowe napięcie  
przechowywania, wtedy program zacznie rozładowywać zamiast ładować. 

 
Pojemność baterii litowej. Po lewej stronie w pierwszym linii należy ustawić typ 
baterii (LiPo, Lilo lub LiFe).Wartość po lewej stronie drugiej linii ustawia prąd 
ładowania / rozładowania, a wartość po prawej stronie drugiej linii ustawia liczbę 
ogniw i napięcie akumulatora. Po ustawieniu prądu i napięcia, wciśnij przycisk 
Start / Enter dłużej niż 3 sekundy, aby rozpocząć następny 
proces. 
Prąd ładowania: 0,05 - 20A Napięcie: 1 - 8 seria 
 
Liczba ogniw, którą użytkownik ustawił i która zostaje faktycznie wykryta przez 
procesor. Po lewej stronie pierwszej linijki 'R: xxSER "pokazuje liczbę ogniw 
wykrytych przez iCharger i po prawej stronie pierwszej linii 'S: xxSER "jest liczba 
ogniw wyznaczonych przez użytkownika. Zwykle automatycznie wykrywa ilość nie 
może przekroczyć liczby określonej przez użytkownika. Jeśli liczby są różne, to 
należy upewnić się, że skonfigurowana liczba i rzeczywista liczba na baterii są takie 
same i wtedy można zacząć ładowanie naciskając START / ENTER. Jeśli nie, naciśnij 
Batt type / Stop, aby wrócić do poprzedniego ekran i dostosować ustawienia. 
 
Litowy tryb ładowania STORAGE. Ekran pokazuje stan procesu ładowania. Można 
przerwać ładowanie w dowolnym momencie naciskając przycisk Batt type/ Stop. 
Naciśnij przycisk , aby wyświetlić napięcie każdego ogniwa (patrz na 
informacje o napięciu balansera) i naciśnij przycisk , aby wyświetlić ogólne 
informacje. 
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Rozładowanie baterii litowej 
W tym trybie można ustawić napięcia na poszczególnych ogniwach i stąd  napięcie ostateczne (ostateczne 
napięcie=Napięcie ogniwa * liczba ogniw). Najniższe dopuszczalne napięcie ogniwa zależy od rodzaju baterii litowej: 
2.50V dla Lilo, 3.00V dla 2.00V LiPo i dla LiFe na każde ogniwo. Jeśli akumulator jest podłączony do portu balansera, 
iCharger może monitorować poszczególne napięcia ogniw. Rozładowanie zatrzyma się natychmiast, jeśli każde 
ogniwo spadnie poniżej skonfigurowanego napięcia ostatecznego. 
 

Rozładowanie baterii litowej. Po lewej stronie, w pierwszym wierszu należy 
ustawić typ baterii 
(LiPo, Lilo lub LiFe) a wartość po prawej stronie pokazuje końcowe napięcie 
poszczególnego ogniwa. Wartość po lewej stronie drugiej linii ustawia prąd 
ładowania a wartość po prawej stronie drugiej linii ustawia liczbę ogniw i napięcie 
akumulatora. Po ustawieniu prądu i napięcia, 
naciśnij przycisk Start / Enter dłużej niż 3 sekundy, aby rozpocząć kolejny proces. 
Końcowe napięcie poszczególnego ogniwa: LiPo (3,00 - 4.20V), Lilo (2,50 - 4.10V), 
LiFe (2,00 - 3.60V) 
Prąd rozładowania: 0,05 - 20A, Liczba ogniw: 1 – 8S 
 
Liczba ogniw, którą użytkownik ustawił i która zostaje faktycznie wykryta przez 
procesor. Po lewej stronie pierwszej linijki 'R: xxSER "pokazuje liczbę ogniw 
wykrytych przez iCharger i po prawej stronie pierwszej linii 'S: xxSER "jest liczba 
ogniw wyznaczonych przez użytkownika. 
Zwykle automatycznie wykrywa ilość nie może przekroczyć liczby określonej przez 
użytkownika. Jeśli liczby są różne, to należy upewnić się, że skonfigurowana liczba i 
rzeczywista liczba na baterii są takie same i wtedy można zacząć ładowanie 
naciskając START / ENTER. Jeśli nie, naciśnij Batt type / Stop, aby wrócić do 
poprzedniego ekran i dostosować ustawienia. 
 
Proces rozładowania. iCharger pozwala użytkownikowi zmieniać prąd 
rozładowania w trakcie procesu. Naciśnij przycisk Start / Enter, aby prąd 
rozładowania zaczął migać a następnie naciśnij przycisk , aby zwiększyć lub 
naciśnij , aby zmniejszyć wartość. Naciśnij przycisk Start / Enter, aby 
potwierdzić zmianę. Możesz zatrzymać proces rozładowania kiedy tylko chcesz 
naciskając Batt type / Stop. Naciśnij  do wyświetlenia napięcia każdego 
ogniwa (patrz na informacje o napięciu balansera). Naciśnij , aby wyświetlić 
ogólne informacje o statusie. 
  

 
 
 
Uwaga: Jeśli port balansu jest podłączony od początku procesu rozładowania, wtedy port balansu będzie 
monitorować napięcie każdego ogniwa z osobna, jeśli napięcie któregoś z ogniw osiągnie napięcie terminacji to 
przerwie się proces i wyświetli się  zapis: „balance port low cel vol”. W trybie LiPo na przykład, jeśli napięcie jednego 
poszczególnego ogniwa  osiągnie 3.0V, to proces ustanie. 
 
Jeśli chcesz uniknąć tego powiadomienia: „balance port low cel vol”, to wtedy należy podłączyć port balansu dopiero 
po rozpoczęciu się procesu rozładowania. W tym przypadku proces nie będzie monitorował napięcia każdego 
poszczególnego ogniwa, tylko napięcie całego pakietu ,a proces rozładowania przerwie się gdy napięcie pakietu 
osiągnie napięcie terminacji (= target_cell_voltage x number_of_cells). Na przykład w trybie LiPo, proces 
rozładowania nie zakończy się dopóki napięcie pakietu nie osiągnie N * 3.0V.  
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Zewnętrzne rozszerzenie trybu rozładowania baterii litowych 
Można rozszerzyć możliwości rozładowania iChargera poprzez podłączenie zewnętrznego oporu pojemnościowego. 
To na co należy zwrócić szczególną uwagę jest to, że przy rozszerzeniu rozładowania, port balansu  musi być 
podłączony do baterii i opór pojemnościowy R rozszerzenia powinien być podłączony w szereg z biegunem dodatnim 
(patrz na poniższy rysunek)  
 
 
 
 
 
 

Rozładowanie baterii litowej. Po lewej stronie, w pierwszym wierszu należy 
ustawić typ baterii 
(LiPo, Lilo lub LiFe) a wartość po prawej stronie pokazuje końcowe napięcie 
poszczególnego ogniwa. Wartość po lewej stronie drugiej linii ustawia prąd 
ładowania a wartość po prawej stronie drugiej linii ustawia liczbę ogniw i napięcie 
akumulatora. Po ustawieniu prądu i napięcia, 
Końcowe napięcie poszczególnego ogniwa: LiPo (3,00 - 4.20V), Lilo (2,50 - 4.10V), 
Life (2,00 - 3.60V) 
Prąd rozładowania: 0,05 - 20A, ilość ogniw: 1 - 8S 
  
Liczba ogniw, którą użytkownik ustawił i która zostaje faktycznie wykryta przez 
procesor. Po lewej stronie pierwszej linijki 'R: xxSER "pokazuje liczbę ogniw 
wykrytych przez iCharger i po prawej stronie pierwszej linii 'S: xxSER "jest liczba 
ogniw wyznaczonych przez użytkownika. 
Zwykle automatycznie wykrywa ilość nie może przekroczyć liczby określonej przez 
użytkownika. Jeśli liczby są różne, to należy upewnić się, że skonfigurowana liczba 
i rzeczywista liczba na baterii są takie same i wtedy można zacząć ładowanie 
naciskając START / ENTER. Jeśli nie, naciśnij Batt type / Stop, aby wrócić do 
poprzedniego ekran i dostosować ustawienia. 
 
Proces rozładowania. iCharger pozwala użytkownikowi zmieniać prąd 
rozładowania w trakcie procesu. Naciśnij przycisk Start / Enter, aby prąd 
rozładowania zaczął migać a następnie naciśnij przycisk , aby zwiększyć lub 
naciśnij , aby zmniejszyć wartość. Naciśnij przycisk Start / Enter, aby 
potwierdzić zmianę. Możesz zatrzymać proces rozładowania kiedy tylko chcesz 
naciskając Batt type / Stop. Naciśnij  do wyświetlenia napięcia każdego 
ogniwa (patrz na informacje o napięciu balansera). Naciśnij , aby wyświetlić 
ogólne informacje o statusie. 
 

W tym trybie bateria litowa się rozładowuje poprzez iCharger oraz R, P = Pi + Pr, (Pi jest strata mocy pojemnościowej 
ładowarki; Pr to stracona moc pojemnościowa przez opór). Pi jest ograniczona przez ustawioną maksymalną moc 
rozładowania iChargera (<30W), natomiast w ciągu pierwszych 30 sekund od rozpoczęcia rozładowania, Pi może 
osiągnąć 350W. Ta cecha spowoduje aktywowanie niektórych obciążeń oporów, które ukazują znaczny wzrost 
oporności ze wzrostem temperatury, takie jak żarówki. 
 
Ustawienia zewnętrznego oporu pojemnościowego: 
R = Vbat / Iset; 
P = Vbat * Iset; 
R: Wartość zewnętrznego oporu pojemnościowego 
P: Pojemność ustawiona zewnętrznego oporu pojemnościowego 
 
Dla przykładu: rozładowanie pakietu 20V baterii litowej przy 7A 
R = 20V / 7A = 2.85Ω 
P = 20V×7A = 140W 
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Tryb cykli ładowanie-rozładowanie i rozładowanie-ładowanie dla baterii litowych 
Tryb cyklu ładowania / rozładowania dla baterii litowej. Po lewej stronie pierwszej 
linii ustawia się typ akumulatora (LiPo, Lilo lub LiFe), a po prawej stronie 
przedstawia numer cyklu. Druga linia pokazuje wybrany kierunek cyklu: (C: x.xxV-> 
D: x.xxV) lub (D: x.xxV-> C: x.xxV). Na drugiej linii ustawia się  wartość ostateczną 
prądu ładowania / rozładowania. Po ustawieniu prądu i napięcia, naciśnij Start / 
Enter dłużej niż 3, aby rozpocząć kolejny proces, co jest sygnalizowane dźwiękiem 
„Di”. 
Numer Cykli: 1 - 999 
Napięcie: LiPo (3,00 - 4.20V), Lilo (2,50 - 4.10V), LiFe (2,00 - 3.60V) 
 
Liczba ogniw, którą użytkownik ustawił i która zostaje faktycznie wykryta przez 
procesor. Po lewej stronie pierwszej linijki 'R: xxSER "pokazuje liczbę ogniw 
wykrytych przez iCharger i po prawej stronie pierwszej linii 'S: xxSER "jest liczba 
ogniw wyznaczonych przez użytkownika. 
Zwykle automatycznie wykrywa ilość nie może przekroczyć liczby określonej przez 
użytkownika. Jeśli liczby są różne, to należy upewnić się, że skonfigurowana liczba 
i rzeczywista liczba na baterii są takie same i wtedy można zacząć ładowanie 
naciskając START / ENTER. Jeśli nie, naciśnij Batt type / Stop, aby wrócić do 
poprzedniego ekran i dostosować ustawienia. 
 
Tryb cyklu ładowania / rozładowania dla baterii litowej. 
W tym trybie można zatrzymać cykl w dowolnym momencie naciskając Batt type / 
Stop. W procesie C> D lub D> C, migające „C” wskazuje ładowanie, podczas gdy D 
wskazuje rozładowanie. Naciśnij  aby wyświetlić napięcie każdego ogniwa i 
jego dotychczasowy wykres prądu cyklu (patrz na informacje napięcia balansu i 
informacje o procesie) i naciśnij , aby wyświetlić ogólne informacje o 
statusie. W czasie oczekiwania w trybie cyklu rozładowania-ładowania, można 
przerwać okres oczekiwania naciskając „Start" przez trzy sekundy! 
 
 

Bateria litowa w trybie monitorowania 
Podczas korzystania z innych urządzeń do ładowania lub rozładowania pakietu litowego, iCharger może monitorować 
napięcie, temperaturę, czas ładowania itp. dla każdego ogniwa z osobna, jeśli któreś ogniwo wydaje się 
przeładowane, nadmiernie rozładowane, przegrzane lub zostaje przekroczona pojemność nominalna bądź czas, to 
iCharger zaalarmuje dźwiękiem "Di", równocześnie wyświetlając migającą informację związaną z tym. 

 
Tryb monitorowania baterii litowej. Po lewej stronie, w pierwszym wierszu 
należy ustawić typ baterii (LiPo, Lilo lub LiFe) . Wartość po prawej stronie 
drugiego wiersza ustawia dolny limit napięcia i numer pakietu. Po ustawieniu 
prądu i napięcia, naciśnij Start / Enter dłużej niż 3 sekundy, aby rozpocząć 
kolejny proces, co jest sygnalizowane dźwiękiem „Di”. 
Alarm indywidualny low-Vt (zbyt niskie napięcie): końcowe napięcie 
rozładowania do najwyższego napięcia ładowania (tak jak: LiPo 3.0V - 4.2V), 
Serie ogniw: 1 – 8 
 
 
 
 
 
Informacja monitorowania, w trakcie tego procesu; można zatrzymać proces 
monitorowania w dowolnym momencie naciskając przycisk Batt type / Stop. 
Naciśnij , aby wyświetlić napięcie każdego ogniwa (patrz na informacje o 
napięciu balansu), iCharger zaalarmuje dźwiękiem "Di" kiedy pojawi się błąd. 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: gdy w trybie monitora dla ogniw litowych, nie ma potrzeby podłączania głównego portu, jeśli jest podłączony 
port balansera.  
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Program dla baterii NiCd/NiMH         
 
Ładowanie baterii NiCd/NiMH 

 
Z lewej strony w pierwszym wierszu wyświetlany jest typ baterii (NiCd / NiMH). 
Druga linia pozwala na ustawienie ograniczenia prądu. iCharger oferuje dwa tryby 
ładowania akumulatorów NiCd / NiMH., „CHARGE Aut" i „CHARGE Manual”. W 
Trybie „Aut” użytkownik ustawia górny limit prądu ładowania. iCharger będzie 
ładował z około 1C automatycznie, ale nie wyższej niż skonfigurowany prąd. W 
trybie „Manual” będzie ładować skonfigurowanym prądem. Naciśnij Start / Enter 
dłużej niż 3 sekundy, aby rozpocząć ładowanie. 
Prąd dla Aut: 0,05 - 20A; Prąd dla Manual: 0,05 - 20A 
 
 
Status ładowania. Można przerwać cykl w każdej chwili naciskając Batt type / 
Stop. Naciśnij , aby wyświetlić generalne informacje o statusie. 
 
 
 
 
 
 
 

Rozładowanie baterii NiCd/NiMH 
Po lewej stronie pierwszego wiersza jest pokazany typ baterii (NiCd / NiMH). 
Wartość widoczna w drugim wierszu po lewej stronie ustawia prąd rozładowania, 
a po prawo jest napięcie końcowe. Naciśnij Start / Enter dłużej niż 3 sekundy, aby 
rozpocząć rozładowanie.  
Prąd rozładowania: 0,05 - 20A 
Finał napięcie: 0,1 - 40.0V 
 
 
Status rozładowania. Możesz przerwać proces w dowolnym momencie naciskając 
Batt type/Stop. Naciśnij , aby wyświetlić informacje generalnego statusu. 
 
 
 
 
 
Tryby cykli Ładowanie-Rozładowanie i Rozładowanie-ładowanie dla baterii 

NiCd/NiMH 
 

Lewa strona pierwszej linii wskazuje na typ baterii (NiCd / NiMH) i 
prawa strona pokazuje numer cyklu. Druga linia wskazuje wybrany kierunek cyklu: 
(CHG (xxx) -> DCHG) lub DCHG-> CHG (xxx)). Można ustawić tryb ładowania na 
„Charge Auto” lub „Charge Manual”. Parametry rozładowania są ustawione na 
wyświetlaczu dla rozładowania NiCd / NiMH. Naciśnij Start / Enter dłużej niż 3 
sekundy, aby rozpocząć cykl. 
Numer cyklu: 1 - 999 
Tryb cyklu ładowania: "Aut" lub "Man" 
 
 
 
Ekran wyświetla tryb cykli dla NiCd / NiMH. Po lewej stronie drugiej linii, cykl jest 
oznaczony jako C> D lub D> C. Migające „C” wskazuje na ładowanie, natomiast 
migające „D” wskazuje na rozładowanie. Można przerwać cykl w dowolnym 
momencie naciskając Batt type / Stop. Naciśnij , aby wyświetlić historię cyklu 
(patrz na informacje o napięciu balansu i informacje o cyklu). Naciśnij , aby 
wyświetlić ogólne informacje stanu. 
W czasie oczekiwania w trybie cyklu rozładowanie-ładowanie można zatrzymać czas 
oczekiwania poprzez naciśnięcie „Start "przez trzy sekundy!  
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Ładowanie formujące dla NiCd/NiMH 
Ten program formujący ma na celu wyeliminowania brak wyrównania pojemności pomiędzy ogniwami baterii. 
 

1. iCharger na początku ładuje prądem stałym (CC = 1C) zgodnie z ustawieniami użytkownika. Kiedy 
napięcia ładowania osiąga górny próg (1.48V/ogniwo) przełącza się w fazę napięcia stałego (CV). W fazie CV prąd 
stopniowo spada. Gdy prąd spadnie do C/4, przechodzi w drugi okres. 
2. iCharger będzie ładować kolejne 25% pojemności na C/10 prądu, po czym zakończy cykl. 

 
Po lewej stronie pierwszej linii ustawia się typ baterii (NiCd / NiMH). Wartość po 
lewej stronie drugiej linii ustawia pojemność ogniwa, a wartość na 
prawej stronie drugiej linii ustawia liczbę ogniw i napięcie nominalne akumulatora. 
Naciśnij przycisk Start / Enter dłużej niż 3 sekundy, aby rozpocząć ładowanie. 
Formowanie pojemności: 0,1 - 9.9Ah 
Ilość ogniw: 1 - 25S 
 
Status formowania. Można przerwać proces w dowolnej chwili, naciskając Batt 
type / Stop, a następnie naciśnij , aby wyświetlić ogólne informacje o stanie. 
Uwaga: W pierwszym okresie (ładowanie w trybie CV), wyświetla się na 
przemian„CHG / FRM” w stanie aktywnym. Wyświetli się „FRM”, gdy znajduje się w 
drugim okresie (ładowanie CC). 
 
 
 

 
Program dla baterii Pb (kwasowo-ołowiowe) 
 
Program ten przeznaczony jest do ładowania baterii Pb (kwasowo-ołowiowe) z nominalnym napięciem od 2 do 36V. 
Baterie ołowiowo-kwasowe, VRLA lub akumulatory żelowe są całkowicie odmienne od NiCd lub NiMH. Mogą one 
dostarczyć stosunkowo mniejszy prąd w stosunku do pojemności, a ładowanie może być dokonane jedynie na 
stosunkowo niskim tempie w porównaniu z innymi strukturami chemicznymi. Optymalny prąd ładowania na 
poziomie 01.C. Baterie Pb nie wolno ładować szybciej. Zawsze stosuj się do instrukcji dostarczonej przez producenta 
baterii. 
 
Ładowanie baterii Pb 

Ładowanie baterii Pb. Lewa strona pierwszego wiersza pokazuje rodzaj baterii (Pb). 
Druga linia pokazuje prąd ładowania i ustawioną ilość ogniw. Po ustawieniu prądu i 
napięcia naciśnij Start / Enter dłużej niż 3 sekundy, aby rozpocząć ładowanie. 
Prąd ładowania: 0,05 - 20A 
Ogniwa: 1 - 18P (2 - 36 V) 
 
 
 
Wyświetlacz statusu. Można zatrzymać proces ładowania w dowolnej chwili 
naciskając Batt type/Stop. Naciśnij , aby wyświetlić generalne informacje o 
statusie. 
 
 
 
 

Uwaga: iCharger 1010B + może obsługiwać ładowanie podtrzymujące baterii PB (kwasowo-ołowiowe). Po pierwsze, 
należy włączyć ustawienie „Trickle” w „NiMH/NiCd/Pb Trickle”. Nie rozpocznie się proces ładowania 
podtrzymującego aż spadnie napięcie poniżej 2.25V/ogniwo. 

 
 
 
Rozładowanie baterii Pb 
 
Rozładowanie baterii Pb. Lewa strona pierwszego wiersza pokazuje rodzaj baterii 
(Pb).Druga linia po lewo pokazuje prąd ładowania, a po prawej stronie liczbę ogniw. Po 
ustawieniu prądu i napięcia naciśnij Start / Enter dłużej niż 3 sekundy, aby rozpocząć 
rozładowanie. 
Prąd ładowania: 0.05 - 20A 
Ilość ogniw: 1 - 18P (2 - 36 V)  
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Wyświetlanie stanu. Naciśnij Start / Enter, aby dostosować prąd rozładowania . Następnie naciśnij lub , 
aby zwiększyć lub zmniejszyć prąd ładowania. Zapisuj nowe wartości naciskając Start / Enter ponownie. Można 
przerwać proces w dowolnej chwili naciskając Batt type / Stop. Naciśnij , aby wyświetlić ogólne informacje o 
stanie. 
 
 
Program specjalnych trybów  
 
Sterowanie elektrycznych silników 
Można łatwo ingerować w prace nowoczesnych elektrycznych silników szczotkowych przy pomocy zmiennego 
napięcia i czasu pracy. Należy pamiętać, że iCharger nie może bezpośrednio sterować bezszczotkowymi silnikami 
prądu zmiennego (DC) i także, że silniki bezszczotkowe wymagają lub korzystają z procesu umożliwiającego 
ingerowanie w ich sterowanie. Dzięki tej funkcji można również sprawdzić działanie silnika w celu optymalizacji 
napędu. Procesie ingerencji (kontroli) jest niezbędny dla maksymalizacji mocy nowoczesnego silnika szczotkowego.  
Nowoczesne silniki elektryczne mają szczotki o profilu kwadratowym, które naciskają na okrągły komutatora. Celem 
procesu ingerowania jest zaokrąglenie i wyprofilowanie kształtu szczotek silnika tak, aby wykształcić optymalną 
powierzchnię styku z komutatorem, dając większą powierzchnię przewodzenia i stąd niższe straty i większa 
efektywność.  
 

Wartość po prawej stronie pierwszej linii ustawia czas trwania testu minutach. Druga 
linia po lewej stronie pokazuje górną granicę prądu, a napięcie napędu po prawej 
stronie. Po ustawieniu prądu i napięcia naciśnij Start / Enter dłużej niż 3 sekundy, aby 
rozpocząć kolejny proces. Zabrzmi wtedy sygnał dźwiękowy. 
Czas trwania testu: 1 - 90 min, prąd: 0,05 - 20A Napięcie testowe: 1 - 15V 
 
 
 
Wyświetlanie stanu. Górna linia pokazuje prąd i napięcie napędu. Druga linia 
pokazuje pojemność wyjściową (mAh) oraz w prawym dolnym rogu naprzemiennie 
wyświetla moc wyjściową lub całkowity czas przebiegu. Można przerwać test w 
dowolnym momencie naciskając Batt type / Stop. 
 
 
 
 

 
Sterowanie nożyc do styropianu 
W tym trybie, ładowarka działa jako praktyczny zasilacz dla termo-drutowej przecinarki do styropianu. 
 

Wartość po prawej stronie pierwszej linii ustawia czas pracy w minutach. 
Druga linia pokazuje górną granicę prądu po lewej stronie i napięcie przecinania 
styropianu po prawej. Po ustawieniu prądu i napięcia naciśnij Start / Enter 
dłużej niż 3 sekundy, aby rozpocząć proces. Wtedy zabrzmi sygnał dźwiękowy. 
Czas pracy: 0 - 90 min (0 oznacza zatrzymanie procesu) 
Prąd: 0,05 - 20A, napięcie: 1 - 40V 
 
 
Wyświetlanie stanu. Górna linia pokazuje napięcie i prąd przecinania styropianu. 
Druga linia pokazuje stan, w prawym dolnym rogu, na przemian wyświetlana jest moc 
wyjściowa lub całkowity czas pracy. Można przerwać test w dowolnym momencie 
naciskając Batt type / Stop. 
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Schematyczny rysunek       Schemat stanów roboczych  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pomiar wewnętrznego oporu baterii 
Ogólnie rzecz biorąc, opór wewnętrzny baterii nie jest stałą wartością. Zmienia się w czasie w miarę utraty energii 
przez baterię, a także zmienia się w zależności od obciążenia, lub ile prądu pobiera się z baterii w danej chwili. Jedno 
z pilnych wymagań baterii jest niska wartość oporu wewnętrznego. Mierzona w miliomach, wewnętrzny opór jest 
tym czynnikiem, który w dużej mierze determinuje czas pracy. Im mniejszy opór, tym mniejsze są ograniczenia, na 
które napotyka się bateria w dostarczaniu potrzebnych skoków mocy. 
 
iCharger nie tylko może mierzyć wewnętrzną rezystancję pakietu, ale także może mierzyć wewnętrzną rezystancję na 
poszczególnym ogniwie (Opcja ta jest dostępna tylko dla baterii litowych). 

 
Pomiar oporu wewnętrznego. Naciśnij Start / Enter dłużej niż 3 sekundy, aby 
rozpocząć proces. Aby zatrzymać w dowolnym momencie naciśnij Batt type / 
Stop. 
 
 
 
 
 
 
Obie linie pokazują opór wewnętrzny poszczególnego ogniwa. Opcja ta jest 
dostępna tylko dla baterii litowych. Naciśnij lub , aby wyświetlić ogólne 
informacje o stanie. Naciśnij Start / Enter, aby ponownie dokonać pomiaru. 
Naciśnij Batt type / Stop, aby powrócić do menu głównego. 
 
 
 
 
Wyświetlanie stanu. Ten ekran przedstawia wewnętrzny opór 
pakietu/akumulatora. Naciśnij lub , aby wyświetlić ogólne informacje o 
stanie. Naciśnij Start / Enter, aby ponownie dokonać pomiaru. Naciśnij Batt type / 
Stop, aby powrócić do menu głównego. 
 

 
Uwaga: Można sprawdzić wewnętrzną rezystencję za pomocą „Present testing information”. 
 
 
Program do zapisywania/wczytywania danych 
 
iCharger posiada program do zapisywania i wczytywania danych dla wygody użytkowania. Funkcja ta może pomieścić 
do 10 zestawów ustawień dla baterii wybieranych numerem według kolejności. Każdy zestaw danych przedstawia 
konkretne ustawienia dla danego zestawu baterii. Programy mogą być wczytane do cyklu ładowania lub 
rozładowania, aby unikać konieczności ponownego wprowadzania wszystkich wartości parametrów ręcznie za 
każdym razem.  
 
 
Program zapisywania danych 
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Ekran ten wyświetla dane programu zapisywania. Można nacisnąć i 
Start / Enter przez 3 sekundy, aby wejść bezpośrednio w ten interfejs. 
 
W pierwszym wierszu, numer „00” odnosi się do żądanego przez użytkownika 
numeru docelowego programu zapisanego w pamięci. W drugiej linii, 
„memory0_” odnosi się do liter, które użytkownik chce wprowadzić. Naciśnij 
/ , aby wybrać literę, a następnie naciśnij Start / Enter, aby potwierdzić 
wybraną literę i przejść do następnej litery w kolejności. Kiedy skończysz 
wybieranie znaków, naciśnij Start / Enter dwa razy aby potwierdzić wybór. Można 
usunąć błędnie wybraną literę, naciskając Batt type / Stop. Przytrzymaj Start / 
Enter dłużej niż 3 sekundy, aby zapisać wyświetlaną nazwę. Przytrzymaj Batt type 
/ Stop, aby wyjść bez zapisywania dokonanych zmian. 
Numery zapisywania: 00 – 09 
 
 
Zapisywanie całości bieżącej informacji do określonej lokalizacji w pamięci. 
 
 

Program wczytywania danych 
Ekran ten wyświetla dane programu wczytywania. Można nacisnąć i 
Start / Enter przez 3 sekundy, aby wejść bezpośrednio w ten interfejs. 
 
 
 
 
W drugiej linii, „memory0” odnosi się do wybranego przez użytkownika numeru w 
pamięci źródłowej. Naciśnij Start / Enter dłużej niż 3 sekundy, aby rozpocząć 
proces. 
Numer lokalizacji pamięci: 00 - 09 
 
 
Wczytaj wartości wszystkich parametrów z wybranej lokalizacji. 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: Jeśli chodzi o program ”LOAD SETTING”. Można wczytać z każdego z numerów zapisanych w 
„SAVE SETTING”, od -00-09, na przykład, po zakończeniu ostatniego ustawienia 
NiMH  FORMING CHG 
1.0Ah        7.2V (6S) 
a następnie zapisujesz jako „01” w „SAVE SETTINGS”. Kiedy wybierzesz „memory 01” w „LOAD SETTINGS” i naciśniesz 
„Start” w celu wczytania programu, wtedy interfejs wyświetli 
NiMH  FORMING CHG 
1.0Ah        7.2V (6S)  
Wtedy można skorzystać z zapisanych danych natychmiast. 
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Generalne informacje o statusie 
 
 Generalne Informacje o Statusie     Napięcie Portu Balansera 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Inofrmacje o Cyklu 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Przełącz z powrotem do ostatniego oglądanego  
parametru poprzez , naciśnij ponownie , aby 
przejść do następnego parametru.  
 
Ostrzeżenia i błędy w formowaniu 
 
iCharger posiada szeroki zakres funkcji ochrony i alarmu do monitorowania działania ładowarki. Obejmuje to 
sprawdzenie stanu wewnętrznego i stanu jego elektroniki. W przypadku jakiegokolwiek wykrytego błędu, ekran 
wyświetli przyczynę błędu, a ładowarka wyda 3 sygnały dźwiękowe. Jeśli błąd występuje podczas procesu ładowania 
/ rozładowywania lub procesu regeneracji, to pojawią się naprzemiennie komunikat o błędzie i dane końcowe 
procesu. 

 
Kiedy zostanie zgłoszony błąd naciśnij Batt type / Stop, aby powrócić do menu 
głównego. Naciśnij  lub ,aby sprawdzić wartość parametru związanego z 
błędem. Na przykład w przypadku błędu temperatury, można sprawdzić 
temperaturę, która wywołała błąd. Naciśnij Start / Enter, aby powrócić do ekranu z 
komunikatem o błędzie. Wyrażenie „-„ odnosi się do pojemności rozładowanego 
pakietu.  
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Komunikaty o błędach 
 

 
Wyjście jest podłączone do baterii z nieprawidłową biegunowością. 
 
 
 
To się wyświetli, kiedy zostanie wykryta przerwa w połączeniu między baterią a 
wyjściem ładowarki podczas trwania cyklu ładowania lub rozładowania. 
 
 
 
Krótkie spięcie przy wyjściu. Proszę sprawdzić przewody ładowania. 
 
 
 
Napięcie wejściowe poniżej ustawionego limitu w menu „USER SET”. 
 
 
 
Napięcie wejściowe jest powyżej ustawionego limitu (18V). 
 
 
 
Napięcie jednego z ogniw baterii litowej jest zbyt niskie. 
Proszę sprawdzić napięcie poszczególnych ogniw. 
 
 
Napięcie jednego z ogniw baterii litowej jest zbyt wysokie. 
Proszę sprawdzić napięcie poszczególnych ogniw. 
 
 
 
W trybie „Balance charge”, żadna bateria nie jest podłączona pod port balansera 
ładowarki. 
 
 
Bez użycia portu balansera, ilość wykrytych ogniw przez ładowarkę jest mniejsza 
od ilości ustawionej przez użytkownika. 
Proszę sprawdzić ilość ogniw w pakiecie. 
 
Bez użycia portu balansera, ilość wykrytych ogniw przez ładowarkę jest większa od 
ilości ustawionej przez użytkownika. 
Proszę sprawdzić ilość ogniw w pakiecie. 
 
 
Wewnętrzna temperatura przekracza 65 ℃(149 oF). Należy chłodzić urządzenie. 
 
 
Sensor zewnętrznej temperatury wykrywa temperaturę (baterii) powyżej 
limitu. 
 
 
 
Pojemność (mAh) ładowana lub rozładowana osiągnęła ustawiony próg 
ochronny / zabezpieczenia. 
 
 
Czas ładowania lub rozładowania osiągnął ustawiony limit ochronny. 
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Objaśnienie portu USB 
 
Instalowanie sterownika USB 
Obecna wersja sterownika USB jest zawarta na CD-ROM’ie z oprogramowaniem iCharger 206B. 
Aby zainstalować sterowniki USB, należy uruchomić program X:\USB driver\iChargerUSBInstaller.exe (Gdzie X to 
litera, która określa napęd CD-ROM użytkownika.) 
 
Kroki do aktualizacji oprogramowania firmowego ładowarki 

 Zainstaluj sterowniki USB iCharger’a 
 Uruchom program X:\Upgrader\Upgrader.exe (można pobrać oprogramowanie Upgrader.exe z podanej 

strony: http://www.jun-si.com/UploadFiles/Upgrader.rar). 
 Podłącz iCharger do PC używając dołączony kabel USB, wybierz „Device” z „Device list”, następnie wybierz 

plik aktualizacji (można pobrać ostanie aktualizacje). Pojawi się pasek postępu pobierania tuż po naciśnięciu 
„Update…”. 

 
 

 
Uwaga: Należy używać tylko i wyłącznie dostarczony z iCharger’em kabel USB, ponieważ jest to kabel USB 
niestandardowy, różniący się wewnętrznie od innych, standardowych kabli USB.  
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For further information please contact us +48 42 672 42 02 | office@bto.pl | www.bto.pl | www.bto.net.pl 
O szczegóły prosimy pytać nasz dział techniczny +48 42 672 42 02 | office@bto.pl | www.bto.pl | www.bto.net.pl 

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji niniejszego produktu 
BTO Ltd.       
Fabryczna 25 
90-341 Łódź, Poland  

 

Korzystaj z „logview” dla 208B 
Najpierw, wyrażamy wdzięczność dla zespołu projektującego z „logview”: http://www.logview.info 
 
Kroki komunikacji: 

 Po to by instalować oprogramowanie „logview”, włącz procedurę X:\logview \ LogViewInstaller.exe 
(Gdzie X to litera, która określa napęd CD-ROM użytkownika.) 

 Podłącz iCharger do komputera (sterownik USB jest już zainstalowany) 
 Włącz „logview”, następnie zastosuj się do instrukcji obrazkowej 

1. Proszę najpierw wybrać język, ponieważ domyślny język to Niemiecki. (Na obrazku 1) 
2. Kliknij Device→Choose device and port. (Na obrazku 2) 

3. Wybierz iCharger206B w następujących opcjach, a potem wybierz właściwy port komunikacji. 
(Na obrazku 3) 

4. Włącz tryb ładowania / rozładowanie iCharger’a, następnie kliknij „Start recording”, aby zapisać 
dane. Zobacz inne funkcje oprogramowania na „Help”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

UWAGA! 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością BTO Sp. Z o.o. i żadna część niniejszej instrukcji nie może 

być powielana. Informacje zawarte w tym podręczniku wliczając cechy produktu oraz instrukcje obsługi mogą ulec 

zmianie bez uprzedniej informacji o dokonaniu aktualizacji.  
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