
      

 Inteligentní nabíječka NITECORE Intellicharger i2 NEW 

 
Stačí vložit baterii a o vše ostatní se již postará sama nabíječka.  
i2 je vysoce kvalitní, inteligentní, bezpečná a plně automatická nabíječka většiny dobíjecích 
baterií a článků, speciálně také včetně "tvrdých" IMR baterií, které vyžadují, bezpečný způsob 
nabíjení. 
Díky posuvným kontaktům opatřených pružinou, se přizpůsobí různým délkám a typům baterií.  
 
Nabíječka je vybavena dvěma nabíjecími sloty, přičemž každý z nich je monitorován 
mikroprocesorem a řízen samostatně zcela nezávisle na druhém.   
V každém slotu tak můžete např. nabíjet zcela odlišný typ baterie a celý proces nabíjení bude 
pro každou baterii vybrán a ukončen nezávisle na stavu druhé baterie. 
 

 
 
Po vložení baterie do slotu, nabíječka automaticky detekuje typ baterie a vybere odpovídající dobíjecí napětí a 
proud. 

 
 
Proces nabíjení: 
Nad každým slotem jsou umístěny tři zeleně svítící LED diody 
(označeny jako 30%, 80% a 100%), které signalizují průběh nabíjení 
konkrétní baterie. Po připojení nabíječky k síti 230V proběhne krátký 
test (rozsvítí se všechny diody) čímž je nabíječka připravena k použití. 
 
Díky LED diodám máte vždy přehled o celém procesu nabíjení. Pokud 
se baterie dobíjí, příslušná dioda signalizující stav nabití bude blikat. 
Po nabití do příslušné úrovně se blikání ustálí a rozbliká se dioda o úroveň výše. Ukončení 
nabíjení poznáte tak, že všechny 3 diody přestanou blikat a budou svítit konstantní zelenou 
barvou. 

 
 

Možnosti napájení: 

Nabíječka je vybavena dvěma vstupy (input) pro různé možnosti 
napájení: 
 
1. připojením k síti AC 100-240V (běžná zásuvka) pomocí přiloženého 
síťového kabelu 
2. připojením např. k autozapalovači (DC 12V) pomocí vhodného 
kabelu (není součástí dodávky) 

 

 
 
 
 



 
 
 
Technologie aktivní distribuce proudu: 
Nabíječka je schopná dodávat v jednom okamžiku nabíjecí proud až 
1A, a to buď v plné výši do jednoho slotu (je-li druhý neobsazen), 
nebo rozděleně 0.5A do každého slotu (jsou-li obsazeny oba). 
Pojem "aktivní distribuce" pak znamená, že pokud máme obsazeny 
oba sloty a u jedné baterie dojde k ukončení procesu nabíjení, 
nabíječka začne druhou baterii nabíjet automaticky silnějším proudem 
1A. 
 
Dobíjení proudem 1A je signalizováno červeně svítící LED diodou nad slotem, označenou jako 
"1A". 

 
 

Možnost manuálního nastavení silnějšího nabíjecího proudu 1A: 
Máme-li obsazené oba sloty a chceme jednu z baterií nabíjet prioritně silnějším proudem 1A, a 
tedy rychleji (lze jen u vysokokapacitních baterií jako Li-ion 18650 či 26650 s kapacitou nad 
1200mAh), lze tak učinit manuálně ( jinak by nabíječka nabíjela automaticky každý slot proudem 
0.5A viz. odstavec výše). 
 
Způsob manuální volby nabíjecího proudu 1A: 
Výběr manuálního režimu provedeme stisknutím tlačítka "C" případně "V" nad slotem, který 
chceme nastavovat, bude svítit zelená LED kontrolka.  
Následně stiskem a přidržením tlačítka "C" (Current = proud) zvolíme nabíjecí proud 1A 
(signalizováno červenou diodou vedle nápisu "1A"). Dalším krátkým stiskem tlačítka "C" nebo "V" 
manuální režim ukončíme. 
Nyní se daná baterie nabíjí rychleji proudem 1A (zelené diody blikají, červená svítí) a druhá 
baterie se nenabíjí (zelené diody neblikají). Krátce před plným nabitím se druhá baterie začne 
nabíjet proudem 0.5A a po plném dobití pak proudem 1A. 

 
 

Kompatibilita a podpora baterií 3.7V a 4.3V: 

Nabíječka je určena pro většinu dobíjecích baterií, speciálně také 
včetně "tvrdých" IMR baterií jako jsou např. Efest. 
 
Nabíjet můžete baterie NiMH/NiCd 1.2V, LiFePO4 3.7V, Li-ion/IMR 
4.2V (nejrozšířenější Lithium dobíjecí baterie včetně článků typu 
18650 nebo 18350) a Li-ion 4.35V. 
 

Výčet podporovaných baterií: 
IMR/Li-ion/LiFePO4: 26650, 26500, 25500, 22650, 22500, 21700, 20700, 18700, 18650, 18500, 
18490, 18350, 17670, 17650, 17500, 17350, 16650, 16340 (RCR123), 16500, 14650, 14500, 
14430, 14350, 13650, 13500, 13450, 12650, 12500, 12340, 10500, 10440, 10350, 10340 
Ni-MH/Ni-Cd: AA (dobíjecí tužková baterie), AAA, AAAA, C, D 

 
 

 



Manuální volba nabíjecího napětí: 

Dobíjecí baterie Li-ion/IMR 4.2V mívají na těle nápis 3.6V nebo 3.7V) 
nabíječka sama rozpozná a automaticky zvolí optimální nabíjecí 
napětí 4.2V, uživatel tak nemusí nic manuálně nastavovat. 
 
U poměrně vzácných typů článků Li-ion 4.35V (mívají na těle nápis 
3.7V) je vhodné nastavit na nabíječce nabíjecí napětí manuálně, a to 
ve výši 4.35V. 
U baterií LiFePO4 3.7V (mívají na těle nápis LiFePO4 a/nebo 3.2V) pak pro bezpečné nabíjení 
manuálně zvolte dobíjecí napětí 3.7V. 
 
Způsob manuální volby nabíjecího napětí: 
Výběr manuálního režimu provedeme stisknutím tlačítka "C" případně "V" nad slotem, který 
chceme nastavovat, bude svítit zelená LED kontrolka odpovídající aktuálně nastavené hodnotě 
(3.7V, 4.2V nebo 4.35V - uvedeno uprostřed displeje).  
Následně stiskem a přidržením tlačítka "V" (Voltage=napětí) zvolíme požadovanou hodnotu 
nabíjecího napětí (signalizováno zelenou diodou). Dalším krátkým stiskem tlačítka "C" nebo "V" 
manuální režim ukončíme. 

 
 

Obnova zcela vybitých IMR baterií: 

Je-li Vaše baterie zcela vybitá (tzv. "mrtvá"/0V), může se díky 
nabíječce podařit ji opět "oživit", a to krátkodobým dodáním vysokého 
nabíjecího napětí. Neaktivní baterii nabíječka sama rozpozná, což je 
signalizováno jako chyba či nepřipravenost k nabíjení blikáním všech 
čtyř LED diod (3x zelená+1x červená) nad daným slotem.  
Stiskněte současně a přidržte tlačítka "C" a "V" pro pokus o 
"oživení"... diody krátkodobě přestanou blikat (dochází přitom k 

dodání vysokého napětí do baterie) a následně se buď spustí běžný nabíjecí proces (pokus se 
vydařil) nebo budou všechny čtyři diody opět blikat (pokus se nezdařil).  
Po několika nezdařených pokusech snažení ukončete. 
Upozornění: pokus o obnovu nikdy neprovádějte při chybně vložené baterii (obrácené polaritě), 
hrozí nebezpečí požáru či exploze. 

 
 
Automatická detekce nedobíjecích (jednorázových) Lithium baterií: 
Jedná se o ochranu před kompletně vybitými CR123 bateriemi, jejichž případné dobíjení (pro které 
nejsou určeny) by mohlo vést k explozi. V takovém případě nabíječka nezahájí proces nabíjení a 
chybu signalizuje blikáním všech čtyř LED diod (3x zelená+1x červená) nad daným slotem. 
Upozornění: Vzhledem k různorodosti chemického složení článků, nedokáže nabíječka rozpoznat 
všechny typy nedobíjecích baterií. Proto se takové baterie v nabíječce nikdy dobíjet nepokoušejte. 
 

 
 



Ochranné funkce: 

Nabíječka je vysoce spolehlivé zařízení také díky svým 
bezpečnostním charakteristikám: 
1. ochrana proti přebití (overtime protection) - je-li baterie plně nabita, 
bude proces nabíjení ukončen. Pokud nastane problém s baterií a 
tato se nenabije ani za 20 hodin, ukončí nabíječka proces nabíjení. 
2. ochrana proti přehřátí (overheat protection) - funkce optimálního 
rozložení tepla a větrací otvory zabraňují přehřívání a zajišťují 

spolehlivé a stabilní nabíjení. 
3. ochrana proti přepólování (reverse polarity protection) - vložíte-li baterii do slotu s nesprávnou 
polaritou, tedy obráceně (na + kontakt vložíte - pól), upozorní Vás na to nabíječka blikáním všech 
LED diod (zelených i červené). 
4. ochrana proti požáru díky použitému nehořlavému ABS odolnému materiálu se zpomalovači 
hoření. 
5. ochrana proti přechodovým odporům díky kontaktům vyrobeným z čisté mědi, jež zaručují 
přesné nabíjení a generují méně tepla. 

 
Varování 
1. nabíječku nikdy nepoužívejte pro jiné typy baterií, než pro které je 
určena jako např. alkalické, lithiové, CR123A, CR2 a pod. 
2. nabíječku používejte výhradně ve vnitřním prostředí, nevystavujte 
vodě, ohni, přímému slunečnímu záření, topným zařízením, vyvarujte 
se prostředí s vysokou vlhkostí, příliš nízkou či vysokou teplotou. 
3. v nabíječce nepoužívejte baterie nedobíjecí (jednorázové) či 
jakkoliv poškozené. 
4. nabíječku nerozebírejte, neupravujte ani nezasahujte do její konstrukce. 

 
 
Parametry: 
Vstupní napětí (INPUT): AC 100-240V 50/60Hz 0.25A(max) 8W pro zásuvku 
                              nebo DC 9-12V 1A pro autozapalovač 
Příkon: 8W 
Maximální výstupní napětí (OUTPUT) pro Li-ion: 4.35V ± 1% / 4.2V ± 1%  
Maximální výstupní napětí (OUTPUT) pro LiFePO4: 3.7V ± 1% 
Maximální výstupní napětí (OUTPUT) pro NiMH/Ni-Cd: 1.48V ± 1%  
Výstupní dobíjecí proud: 500mA pro každý slot při použití obou slotů / 1000mA při použití jen 
jednoho slotu 
Bezpečná teplota okolního prostředí při nabíjení: -10-40°C 
Bezpečná teplota okolního prostředí pro skladování: -20-60°C 
Rozměry: 132×70x35 mm 
Hmotnost: 126 g (bez baterií a napájecího kabelu) 
Certifikace: RoHS, CE, FCC, CEC 
 

 
 
 

 

 

 



 

Garance pravosti originálu: 

Každá krabička, ve které je nabíječka balena, obsahuje štítek s QR kódem a stříbrným stíracím 
políčkem (jak jej známe ze stíracích losů).  
 
Po setření krycí vrstvy se objeví unikátní číselný kód, který je možno 
zadat do ověřovacího systému přímo na webu výrobce zde a ujistit se 
tak o pravosti výrobku. 
 

 
 

 

Obsah balení 
1x nabíječka Nitecore NEW i2 (nová verze 2016) 
1x síťový kabel 
1x originální manuál (AJ) 
1x český návod 
 
Výrobce: SYSMAX Power Technology, Čína (Nitecore) 
 
Záruční doba: 24 měsíců 

 

 


