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Vymezení odpovědnosti 

I když bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby informace v této příručce byly aktuální a co 
nejpřesnější, Cadex Electronics Inc. neposkytuje záruku na její obsah. Cadex neposkytuje ani 
záruku – ať už přímo vyjádřenou nebo z čehokoliv vyplývající – na prodejnost nebo vhodnost 
analyzéru C7200 a jeho dokumentace pro konkrétní použití. 

V žádném případě nejsou firma Cadex, její zástupci ani zaměstnanci zodpovědní za jakékoliv 
následné, nepřímé či náhodné škody (včetně snížení či ztráty firemního zisku, přerušení 
provozu a podobných událostí) vyvstávajících z použití či nemožnosti použití analyzéru C7200 a 
jeho dokumentace. 

 

 

 

Copyright 

Vlastníkem copyright ©2000 je firma Cadex Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná 
část této publikace ani firmwaru řídícího výrobky Cadex nesmí být kopírována, přenášena, 
přepisována ani ukládána v systémech, z nichž by ji bylo možno opět vyvolat, ani žádným 
způsobem a v žádné podobě překládána do cizího jazyka ani počítačového jazyka bez 
výslovného písemného povolení firmy Cadex Electronics Inc. 

Cadex Electronics Inc. si vyhrazuje právo tuto publikaci revidovat a v jejím obsahu provádět 
změny bez povinnosti o těchto změnách kohokoliv informovat. 

 

 

 

Obchodní známky 

CADEX je registrovaná ochranná známka firmy Cadex Electronics Inc. Všechny ostatní zde 
zmíněné obchodní známky jsou majetkem příslušných vlastníků. 
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 1  Přehled 

Cadex C7200 je programovatelný analyzér schopný pracovat s akumulátory různých 
chemických složení, elektrických vlastností a fyzikálních rozměrů. 

 

Vlastnosti výrobku 

• Pracuje s nikl-kadmiovými (NiCd), nikl-metal-hydridovými (NiMH), uzavřenými olověnými 
(SLA), lithium-iontovými a lithium polymerovými (Li) akumulátory.  

• Podporuje více než 600 výměnných adaptérů připravených pro snadné připojení naprosté 
většiny běžně dostupných modelů akumulátorů. 

• Využívá konfiguračního kódu akumulátorů (C-kód), který na analyzéru automaticky nastaví 
správné parametry testovaného akumulátoru. Každý adaptér obsahuje 10 C-kódů, aby jím 
bylo možné testovat několik typů stejné rodiny akumulátorů. 

• Pro obsluhu akumulátorů nabízí celou škálu programů: 4 základní programy (QuickTest, 
Auto, Charge, Prime), 8 speciálních a 4 uživatelem definovatelné programy. 

• Má uživatelsky příjemné rozhraní pracující pomocí nabídek, stručných anglických zpráv a 
kontrolek stavu systému. 

• Tiskne výsledné zprávy o údržbě a štítky na akumulátory. 

• Podporuje správu celých sad či zásob akumulátorů. 

• Tiskne čárové kódy a štítky na akumulátory. 

• Produkuje celou škálu protokolů a zpráv. 

• Pomocí softwaru BatteryShopTM podporuje načítání čárových kódů 

• Pomocí BatteryShopTM může být zapojen do sítě, která zajišťuje automatizovanou údržbu.  

 

Připojení k BatteryShopTM 

BatteryShopTM je výkonný softwarový nástroj pro správu akumulátorů pracující pod Windows a 
umožňující automatizaci funkcí přístroje C7200, čímž zvyšuje jeho produktivitu. 

• Umožňuje řízení a sledování akumulátorů ve velkém tím, že propojuje až 120 analyzérů 
V7200 nebo C7400 a tím zajišťuje souběžnou údržbu 240 až 480 akumulátorů. 

• Obsahuje databázi více než 2000 typů a modelů akumulátorů, která zajišťuje snadný 
přístup k hodnotám jejich C-kódů a k dalším informacím. Celou škálu testů a programů 
zvládne i úplný začátečník. 

Postup přípravy analyzéru pro použití s BatteryShopem najdete v kapitole Připojení tiskárny 
nebo počítače na straně 24 nebo ho získáte na lince Online Help. 

Chcete-li se o výhodách softwaru BatteryShop pro svůj systém údržby dozvědět více, spojte se 
s firmou Cadex.  
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Obsah krabice 

Krabice s analyzérem C7200 obsahuje: 

• 1 analyzér C7200  

• 1 napájecí kabel IEC320  

• 1 příručku uživatele 

 

Tato příručka 

Příručka uživatele analyzéru C7200 obsahuje koncepci přístroje, postupy a informace nutné pro 
obsluhu analyzéru vybaveného firmwarem verze 2.0 nebo vyšší. (Verze firmwaru se objeví po 
zapnutí v levém dolním rohu displeje. Viz stranu 69. Nemáte-li alespoň verzi 2.0, spojte se s 
firmou Cadex, která vám zdarma poskytne upgrade.) 

 

Formální úprava 

Písmo Význam 

kurzíva zdůrazněná slova 

tučná kurzíva název části této příručky 
 upozornění a varování 

MALÉ KAPITÁLKY volby v nabídce 
 implicitní nastavení  
 text na displeji 

MALÉ TUČNÉ KAPITÁLKY názvy tlačítek na C7200 
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Klávesy kurzoru 

 

 

Klávesy kurzoru jsou v této příručce zobrazovány 
následovně: 

NAHORU = 5 

DOLŮ = 6 

DOLEVA = 3 

DOPRAVA = 4 

 

 

 

Symboly 

 

Informace, jejíž ignorování by mohlo poškodit analyzér, adaptéry 
akumulátorů nebo akumulátory. 

 

 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

 

 

Nebezpečí výbuchu. 

 

 

Zkratky 

Zkratka Plné znění nebo význam 

AWG American Wire Gauge – americké měřítko velikosti vodičů 

BMS Battery Maintenance System – systém údržby akumulátorů 

LCD Displej z tekutých krystalů, dále jen displej 

LED Svítivá dioda, uváděná i jako kontrolka 

Li Jakýkoliv akumulátor na bázi lithia 

Li-Ion Lithium-iontové složení akumulátoru 
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Li-polymer Lithium-polymerové složení akumulátoru 

NiCd Nikl-kadmiové složení akumulátoru 

NiMH Nikl-metal-hydridové složení akumulátoru 

OEM Original Equipment Manufacturer – výrobce zařízení 

RF Radiová frekvence 

P/N Part Number – číslo součástky 

SoC State of Charge – stav nabití 

SoH State of Health – zdravotní stav 

SLA Sealed Lead Acid – uzavřený olověný akumulátor 

 

Běžně užívané termíny 

Termín Vysvětlení 

Cílová kapacita Úroveň kapacity (jako procento výrobcem uváděné kapacity), 
kterou musí akumulátor vykazovat, aby prošel testem kapacity. 
Cílová kapacita je limitní hodnota, kterou si stanovuje sám uživatel.  

Cyklus akumulátoru Nabití a následné vybití (nebo vybití a následné nabití). Cyklus se 
považuje za proběhnutý, i když se akumulátor nabije nebo vybije 
pouze částečně. 

Kapacita Množství energie, které dokáže plně nabitý akumulátor pojmout. 

Kapkové dobíjení Udržovací dobíjení, které vyrovnává ztráty způsobené 
samovybíjením. 

Konfigurační kód (C-kód) V adaptéru uložené parametry akumulátoru, které analyzéru 
řeknou, jak daný typ akumulátoru obsluhovat. Viz 8. kapitolu 
Konfigurace akumulátorů a C-kódy (strana 42) a příloha B – 
Parametry rozšířeného C-kódu (strana 85). 

Matice Sada parametrů konkrétního typu akumulátoru ukládaných během 
výukového procesu a používaných při testování akumulátorů 
stejného typu programem QuickTest. 

Miliampérhodina (mAh) Kapacita neboli výkon akumulátoru. Akumulátor dodávající proud 
1000 miliampéru po dobu 1 hodiny má výkon 1000 mAh (neboli 
1 Ah). 

Odpor Někdy se nazývá i vnitřní odpor. Jde o opozici vůči toku 
elektrického proudu a uvolňování energie ve formě tepla. Některé 
akumulátory s velkým vnitřním odporem již nejsou schopny udržet 
elektrický náboj. 

Oživení Hluboké vybití řízeným proudem pod hodnotu 1,0 V na článek. 
Oživení napomáhá „rozbití“ velkých krystalů vzniklých v důsledku 
paměťového efektu a tím často obnoví výkon akumulátoru na jeho 
plnou kapacitu. Možno použít pouze u akumulátorů NiCD a NiMH. 

Paměť Opravitelná ztráta kapacity NiCd a NiMH akumulátorů způsobená 
nárůstem velikosti krystalů tvořících se uvnitř akumulátoru. 

Rychlost C Jednotka používaná k hodnocení doby nabíjení a vybíjení. Pokud 
se například akumulátor o výkonu 1000 mAh vybíjí rychlostí 1C, 
bude dodávat proud 1000 mA po dobu 1 hodiny. Vybíjení rychlostí 
1C odebírá proud odpovídající jmenovité kapacitě. Stejný 
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akumulátor vybíjený rychlostí 0,5C by dodával 500 mA po dobu 2 
hodin. 

Samovybíjení Ztráta kapacity během skladování způsobená vnitřním průnikem 
proudu mezi zápornou a kladnou deskou akumulátoru. 

Se zvýšenou bezpečností 
(I/S) 

Akumulátory s vestavěnými ochrannými bezpečnostními obvody. 
Takové akumulátory se používají hlavně ve výbušném prostředí. 

Smart battery Akumulátor vybavený speciálními obvody, které dokážou 
komunikovat s analyzérem a poskytovat informace o akumulátoru. 

Stav nabití Stávající velikost elektrického náboje v akumulátoru v poměru k 
jeho kapacitě. Samotný stav nabití není správným indikátorem 
zdravotního stavu akumulátoru. Například akumulátor se stavem 
nabití 90 %, ale se sníženou kapacitou způsobenou paměťovým 
efektem, může mít k dispozici méně energie než zdravý 
akumulátor s 50% stavem nabití. 

Zbytková kapacita Množství elektrického náboje v akumulátoru při jeho vložení do 
analyzéru. 

Zdravotní stav Celkový stav akumulátoru zohledňující jeho kapacitu, odpor, 
samovybíjení a stav nabití. 
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Rádiové rušení 

Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat energii v rádiové frekvenci a 
nebude-li instalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobit 
rušení rádiových vln. Zařízení bylo testováno a testy potvrdily, že odpovídá limitům 
třídy A stanoveným pro digitální zařízení a uvedeným v odstavci B části 15 
nařízení FCC, která byla ustanovena k zajištění odpovídající ochrany proti 

takovému rušení při provozování zařízení v komerčním prostředí. Provozování tohoto zařízení 
v obytných oblastech může způsobit rušení. V takovém případě bude uživatel nucen na vlastní 
náklady podniknout všechna odpovídající opatření k jeho odstranění. 

Upozornění EN55022: Toto zařízení je dle EN55022 výrobkem třídy A. V domácím prostředí 
může výrobek způsobit rádiové rušení. V takovém případě může být od uživatele požadováno, 
aby podnikl nápravná opatření. 

Je-li zařízení provozováno dle této dokumentace, poskytuje adekvátní ochranu proti úrazu 
elektrickým proudem a dalšími riziky. V případě použití zařízení v rozporu s informacemi 
uvedenými v dokumentaci, je možné, že vestavěná ochrana bude neúčinná. Před použitím 
zařízení si prosím přečtěte dokumentaci i štítky na přístroji. 

 

Nebezpečí výbuchu 

Při nesprávné manipulaci mohou akumulátory explodovat. Neustále proto 
dodržujte následující bezpečnostní opatření: 

 

ü Před započetím údržby očistěte kontakty akumulátoru. Akumulátor do adaptéru pevně 
zatlačte, abyste zajistili dobrý kontakt. 

ü Zkontrolujte, zda zvolený C-kód odpovídá chemickému složení, napětí a proudové kapacitě 
obsluhovanému akumulátoru. 

ü Sledujte teplotu akumulátoru. Údržbu provádějte při teplotě akumulátoru 0 až 60°C. Údržbu 
přerušte, pokud by byl akumulátor horký. Zde uváděné teploty jsou teploty akumulátoru, 
nikoliv jeho okolí. Rychlé nabíjení mimo uvedený rozsah teplot by mohlo akumulátor 
poškodit. Před nabíjením nechejte horké akumulátory vychladnout a studené se ohřát. 

 

û Nepokoušejte se nabíjet baterie na jedno použití, jako jsou alkalické, uhlíkovo-zinkové nebo 
nenabíjitelné lithiové. 

û Nikdy vzájemně nezkratujte kladný a záporný kontakt akumulátoru. 

û Nikdy nepřipojujte vodiče z jedné stanice do druhé nebo na kostru. Elektrický zkrat na 
jakékoliv místo mimo stanici obejde smyčku pro regulaci proudu a může spálit pojistku nebo 
trvale poškodit součástky přístroje. 

û Nepřekračujte výrobcem doporučené limitní hodnoty nabíjecího proudu a napětí 
akumulátorů. 
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Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

Analyzér C7200 obsahuje elektrické obvody s vysokým napětím, které může po 
sejmutí horního krytu způsobit úraz. V analyzéru se nepokoušejte provádět 
žádné servisní zásahy s výjimkou výměny pojistky a záložní baterie (viz 13. 
kapitolu Obsluha a upgrade na straně 66). 

ü Abyste se vyhnuli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, údržbu provádějte, pouze na 
akumulátorech vyjmutých z a odpojených od zařízení, které normálně napájejí. 

ü Analyzér používejte pouze dle návodu v dokumentaci. Při jakémkoliv jiném použití může 
vestavěná ochrana přestat být účinná. 

ü K napájení analyzéru používejte pouze uzemněnou zásuvku. 

ü Před zahájením jakéhokoliv zásahu uvnitř přístroje vyjměte ze stanic všechny akumulátory, 
analyzér vypněte a jeho napájecí kabel vytáhněte ze zásuvky. Než sejmete kryt, počkejte 
pár minut. 

ü Pojistky vyměňte pouze za pojistky stejného typu a stejné pracovní charakteristiky. Viz 
Výměna primární pojistky na straně 66. 

ü Záložní baterii vyměňte pouze za stejný typ. Viz Výměna záložní baterie na straně 67. Při 
její instalaci dbejte na dodržení polarity. Použitou baterii zlikvidujte dle instrukcí výrobce. 

Poznámka: Firma Cadex ani jejich oprávnění servisní zástupci neprovádějí žádné opravy bez 
řádné objednávky nebo jiného písemného oprávnění. 

 

Záruka a servis 

Firma Cadex Electronics Inc. ručí za bezvadnost materiálů i zpracování analyzéru C7200 po 
dobu tří (3) let od data prodeje. 

Záruka se nevztahuje na: 

• Jakékoliv poškození způsobené nesprávným provozováním, nedbalostí nebo nesprávnou 
instalací. 

• Jakékoliv poškození způsobené pokusem o opravu prováděným osobou, která nebyla 
oprávněna firmou Cadex. 

• Poškození vzhledu způsobené normálním opotřebením. 

• Vnější příčiny poškození jako jsou skvrny od tekutin, výpadky a výkyvy napětí v síti nebo 
nevhodná přeprava. 

• Výrobek obdržený bez příslušného výrobního čísla, čísla modelu nebo bezpečnostních 
značek. 

• Výrobek používaný k pronájmu. 
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Jak získat záruční servis 

Spojte se s oddělením technické podpory firmy Cadex. Jestliže servisní technik našeho 
zástupce stanovil, že váš analyzér vyžaduje dílenskou opravu nebo výměnu, pošle vám faxem 
nebo jinak poskytne autorizační číslo k odeslání (Return Authorization Number) a kontakt na 
nejbližší servisní středisko. 

• Výrobek zašlete do servisního střediska. Uhraďte přepravné, pojištění a celní poplatky.  

• Přístroj (přístroje) řádně zabalte, pokud možno do původních krabic firmy Cadex. Záruka se 
nevztahuje na škody při přepravě způsobené nevhodným zabalením.  

• Výrobek odesílaný zpět ze záruční opravy bude mít firmou Cadex zaplacenou dopravu. 

Poznámka: K získání záručního servisu je nutno přiložit autorizační číslo k odeslání (Return 
Authorization Number). 

 

 

Nezáruční opravy 

Spojte se s oddělením technické podpory firmy Cadex. Jestliže servisní technik našeho 
zástupce stanovil, že váš analyzér vyžaduje dílenskou opravu nebo výměnu, pošle vám faxem 
nebo jinak poskytne autorizační číslo k odeslání (Return Authorization Number) a kontakt na 
nejbližší servisní středisko. 

• Výrobek zašlete do servisního střediska. Uhraďte přepravné, pojištění a celní poplatky.  

• Přístroj (přístroje) řádně zabalte. 

Poznámka: Firma Cadex ani jejich oprávnění servisní zástupci neprovádějí žádné opravy bez 
autorizačního čísla k odeslání a řádné objednávky nebo jiného písemného oprávnění. 
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4. kapitola 

 4  Provozní zásady 

 

Komponenty 

 
 

Obr. 1: Horní a přední panel analyzéru C7200 

 

Součásti Funkce 

Stanice Pro osazení adaptéru s akumulátorem (C7200 má dvě). 

Klávesa PRINT Tiskne zprávy a štítky. 

Klávesa EDIT Upravuje parametry C-kódu. 

Klávesa ESC Vystupuje z nabídek a ruší provedené změny. 

Klávesa FN Klávesová zkratka k nejběžnějším funkcím a speciálním volbám. 

Klávesa ALT Přístup ke speciálním volbám. 

Klávesa ENTER Ukládá nastavení a spouští údržbu či testování. 

Klávesa MENU Zpřístupňuje funkce nabídky. 

Numerická klávesnice Zadává číselné hodnoty parametrů. 

klávesa Menu 
(nabídka) klávesa Print (tisk) 

klávesa 
Edit 

klávesy kurzoru 

stanice pro akumulátory  

klávesa Enter 

klávesa Esc 

klávesa Fn (funkce) 

numerická 
klávesnice 

indikátory 
LED 

LCD 
displej 

tlačítka 
stanic 

klávesa Alt 
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Klávesy kurzoru Slouží k pohybu v nabídkách, mezi jednotlivými poli, volí hodnoty. 

Kontrolky Informují o stavu ošetřovaných akumulátorů (rozsvítí se při zahájení 
práce s akumulátorem). 

LCD displej Zobrazuje celkový stav stanice i podrobné informace. 

Tlačítka stanic Zobrazují C-kódy a podrobnosti o údržbě. 

 

 
 

Obr. 2: Zadní panel analyzéru C7200 

 

Součásti Funkce 

Hlavní vypínač Zapíná a vypíná analyzér 

Přívod proudu K připojení analyzéru do sítě pomocí přiloženého napájecího kabelu 
IEC 320. 

Sériový port RS232 K připojení přístroje k tiskárně, tiskárně štítků nebo sériovému portu 
počítače. 

Chladící ventilátor Běží trvale a udržuje vnitřní teplotu analyzéru na optimální hodnotě. 

Primární pojistka Chrání analyzér před vnitřním zkratem. Je vyměnitelná (viz stranu 66). 

 

sériový port RS-232 

zástrčka  
šňůry napájení 

primární pojistka 

hlavní vypínač 
chladící ventilátor 
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Uživatelské rozhraní 

Uživatelské rozhraní určuje způsob, jakým vám C7200 sděluje, co se právě děje, a jakým vy 
říkáte analyzéru, co chcete, aby dělal. Má tři součásti: displej, LEDky (kontrolky stanic) a tlačítka 
či klávesy. Další informace o tlačítcích a klávesách viz Součásti výše v tomto textu. 

Displej (LCD) 

Displej má 3 základní stavy: 

• Hlavní displej: informuje o základním stavu obou stanic a testovaných akumulátorech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Podrobný displej: po stisknutí příslušného tlačítka stanice poskytuje podrobné informace o 
testu akumulátoru nebo o stanici. Například při práci na stanici č. 2 se po stisknutí tlačítka ç 
zobrazí zpráva podobná této ukázkové: 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Stisknutí klávesy 5 nebo 6 zobrazí další podrobnosti jako jsou kódy varovných 
hlášení, cykly a fáze programu. 

• Displej nabídky: po stisknutí klávesy menu poskytuje přístup k různým funkcím analyzéru. 
Viz kapitolu Struktura nabídek na straně 18, která poskytuje přehled jejich hierarchie. 

 

 

 

 

 

Při volbě funkcí v nabídce listujte pomocí 5 nebo 6 jednotlivými položkami a po zobrazení 
požadované funkce stiskněte ENTER. Například nabídka System Security zobrazuje jednu 
volbu: 

Stanice 1: 
Adaptér osazen, 
žádný akumulátor 
nevložen 

Stanice 2: 
Adaptér neosazen 

Probíhající proces 

Stávající stav procesu Stávající nastavení programu  
pro osazený adapatér  

Stanice Proces Nabíjecí/vybíjecí proud Teplota 

Průměrné napětí na článku Odpor Trvání programu (hh:mm) 

Čas 
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Kontrolky (LEDky) 

Kontrolka Stav Vysvětlení 

RUN (žlutá) svítí Probíhající údržba  

READY (zelená) svítí Údržba dokončena 

 bliká Studený akumulátor. Údržba se obnoví, jakmile se 
akumulátor zahřeje (kód 12). 

FAIL (červená) svítí Akumulátor nevyhověl 

 bliká Horký akumulátor. Údržba se obnoví, jakmile 
akumulátor zchladne (kód 13). 

Všechny náhodně 
blikají 

Selhání systému. Analyzér vypněte a znovu 
zapněte. Jestliže stav přetrvává, spojte se s firmou 
Cadex. 

 

Funkce zabezpečení systému 

Volba v nabídce System Security (zabezpečení systému) 
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Enter ZABEZPEČENÍ 
SYSTÉMU 

Enter NASTAVENÍ 
SYSTÉMU 

Enter 
OBSLUŽNÝ 
PROGRAM 

TISKU 

Enter PROTOKOL 
UDÁLOSTÍ 

6 a 5- listování,
ENTER – výběr, 
ESC - opuštění 

Klávesa Menu 

NASTAVENÍ 
PROGRAMŮ 

Enter 

OVLÁDACÍ 
PRVKY 

Enter 

 

Struktura nabídek 

Funkce analyzéru se vyvolávají pomocí systému nabídek. Podrobnosti a instrukce najdete v 
kapitolách jednotlivých funkcí. 
 

 

 
Nastavení zabezpečení 
Změna hesla 
 
 
 

 
Datum a čas 
Zařízení na sériovém portu 
Nastavení sériového portu 
Kalibrace adaptéru 
Kalibrace napětí 
 
 
Uživatelské programy 
Doba samovybíjení 
Limitní hodnoty ohmtestu 
Automatický ohmtest 
Nastavení provozu na 1 nabití 
Optimalizace nabíjení 
 
 
Jméno firmy 
Spuštění akumulátoru 
Změny v programu a cílové kap. 
Ovládání zvuku 
Kontrola zvuku 
Zobrazení napětí 
Nastavení počítadla údržeb 
Vynulování počítadla údržeb 
 
 
Zpráva o údržbě  
Štítek akumulátoru 
Zpráva o nastavení systému 
Zpráva o nastavení adaptéru 
Automatický tisk 
 
 
Prohlížení protokolu událostí 
Tisk protokolu událostí 
Vymazání protokolu událostí 
Události k zaprotokolování 

 
klávesa DOLŮ 

klávesa NAHORU 

 

 

 

 

Obr. 3: Hierarchie nabídek analyzéru C7200 
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Adaptéry akumulátorů 

Adaptéry slouží k osazení konkrétních typů a tvarů akumulátorů. Zacvakávací západka 
umožňuje snadné osazení i vyjmutí. 

Existují 3 typy adaptérů: 

• Adaptéry pro konkrétní typ slouží k osazení konkrétních tvarů akumulátorů. K dostání je 
více než 600 typů. 

• Dvojité adaptéry pro konkrétní typ slouží k práci s dvojitými sestavami obsahujícími 2 
samostatné akumulátory. 

• Inteligentní kabelové adaptéry (univerzální adaptéry) se používají, není-li k dispozici 
adaptér pro konkrétní typ akumulátoru. Ke kontaktům akumulátoru se připojují 
krokosvorkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Různé typy akumulátorových adaptérů 

 

Každý adaptér uchovává až 10 parametrů akumulátoru (jeho C-kódů) k dosažení optimální 
údržby. Jakmile adaptér osadíte, příslušná stanice automaticky aktivuje naposledy zvolený C-
kód. 

Adaptéry pro konkrétní typ jsou již předprogramovány C-kódy nejběžnějších akumulátorů. 
Inteligentní kabelové adaptéry je ale nutno před zahájením údržby akumulátoru naprogramovat 
správnými hodnotami C-kódu. Informace o programování C-kódů viz 8. kapitolu Konfigurace 
akumulátorů a C-kódy na straně 42. 

Pro Li-iontové akumulátory rozhodně doporučujeme použití adaptéru pro konkrétní typ, protože 
adaptér musí mít schopnost hlídání teploty. 

Adaptér pro konkrétní typ 

Dvojitý adaptér pro 
konkrétní typ 

Inteligentní kabelový 
adaptér (univerzální) 
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Starší adaptéry mají kapacitu 4 kilobity. Všechny nové adaptéry vyrobené firmou Cadex mají 
kapacitu 16 kilobitů (všechny 16 k adaptéry jsou identifikovány štítkem.) Chete-li pracovat 
s výukovými programy Learn a používat QuickTest, musíte mít 16 kilobitové adaptéry. 

Firma Cadex průběžně konstruuje adaptéry pro nové typy akumulátorů a za výhodné ceny i 
speciální adaptéry na zakázku. Aktuální katalog adaptérů obdržíte u firmy Cadex nebo si jej 
můžete stáhnout z naší internetové stránky www.cadex.com. Na těchto stránkách najdete i 
formulář, který můžete použít k objednání adaptéru vyrobeného na zakázku dle vaší 
specifikace. 

 

Vložení adaptéru 

1. Prázdný akumulátorový adaptér vložte do stanice. 

2. Dolní část adaptéru (se štítkem) stlačte dolů, až zacvakne na místo. 

Displej dané stanice se změní z NO ADAPT na EMPTY, což znamená, že adaptér bylo osazen, ale 
nemá v sobě žádný akumulátor. 

 

Akumulátor vkládejte až když je adaptér osazen ve stanici a adaptér 
nevyjímejte, dokud jste nevyjmuli akumulátor.  

Dávejte pozor na správnou polaritu! 

Nezapojujte kabely inteligentního adaptéru k akumulátoru s přehozenými kabely 
ani nevkládejte akumulátory do adaptéru obráceně. 

 

Vyjmutí adaptéru 

1. Z adaptéru vyjměte akumulátor. 

2. Stiskněte západku za štítkem adaptéru a adaptér vytáhněte směrem nahoru. 

 

 

http://www.cadex.com
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5. kapitola 

 5  Nastavení systému 

C7200 obsahuje řadu globálních nastavení, která můžete uzpůsobit svým požadavkům. 

Nastavení systémových informací 

Nastavit můžete datum, čas a jméno firmy, které se bude objevovat na displeji, v protokolu 
událostí a na všech vytištěných zprávách a štítcích. 

 

Nastavení času a data 

1. V hlavním displeji stiskněte MENU. 

2. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na SYSTEM SETUP a stiskněte ENTER.  

3. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na DATE/TIME a stiskněte ENTER. 

4. Zadejte údaje o čase a datu: 

• Pomocí 3 a 4 se můžete pohybovat mezi poli (rok, měsíc, den, hodina, minuta a 
vteřina).  

• Pomocí 5 a 6 nebo číselné klávesnice zadejte do každého pole příslušnou hodnotu.  

5. Stiskněte ENTER. 

6. Dle potřeby najeďte pomocí 5 nebo 6 na YES a stiskněte ENTER.  

7. Dvakrát stiskněte ESC, čímž se vrátíte na hlavní displej. 

Poznámka: Z výroby je naprogramováno datum a čas pacifické časové zóny. 

 

Nastavení jména firmy 
1. V hlavním displeji stiskněte MENU. 

2. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na OPTION CONTROLS a stiskněte ENTER.  

3. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na COMPANY NAME a stiskněte ENTER. 

4. Zadejte jméno firmy: 

• Pomocí 5 a 6 můžete projíždět velká písmena, malá písmena, interpunkční znaménka, 
čísla a mezerník (který vypadá jako podtržítko). Všechny tyto znaky můžete ve jménu 
firmy použít.  

• Pomocí 3 a 4 můžete přesunovat kurzor mezi jednotlivými pozicemi v jménu firmy. 
K dispozici máte 20 znakových pozic.  

5. Stiskněte ENTER. 

6. Dle potřeby najeďte pomocí 5 nebo 6 na YES a stiskněte ENTER.  

7. Dvakrát stiskněte ESC, čímž se vrátíte na hlavní displej. 
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Nastavení zvuku a displeje 

Analyzér C7200 využívá škály zvuků, které vás upozorňují na různé události. Vy si můžete určit, 
mají-li se zvuky přehrávat. Je-li zvuk zapnutý, můžete si poslechnout zvuky přiřazené ke 
konkrétním událostem. 

Zvuk můžete zapínat a vypínat u dvou typů událostí: stisknutí klávesy a upozornění. Je-li 
zapnutý zvuk pro klávesy, při každém stisku klávesy analyzéru uslyšíte kliknutí. Jsou-li zapnuté 
„upozorňovací“ zvuky, při každém dokončení akce nebo programu uslyšíte jeden nebo několik 
tónů. 

Určit si můžete i to, jak se má zobrazovat napětí akumulátoru na displeji. 

 

Zapnutí a vypnutí zvuků 

1. V hlavním displeji stiskněte MENU. 

2. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na OPTION CONTROLS a stiskněte ENTER.  

3. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na SOUND CONTROL a stiskněte ENTER. 

4. Pomocí 5 nebo 6 zapněte (YES) nebo vypněte (NO) zvuk kláves. 

5. Stiskněte 3 nebo 4. 

6. Pomocí 5 nebo 6 zapněte (YES) nebo vypněte (NO) „upozorňovací“ zvuk. 

7. Stiskněte ENTER. 

6. Dle potřeby najeďte pomocí 5 nebo 6 na YES a stiskněte ENTER.  

7. Dvakrát stiskněte ESC, čímž se vrátíte na hlavní displej. 

 

Poslech zvuků přiřazených k jednotlivým událostem 

1. V hlavním displeji stiskněte MENU. 

2. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na OPTION CONTROLS a stiskněte ENTER.  

3. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na SOUND CHECK a stiskněte ENTER. 

4. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na událost, jejíž zvuk si chcete poslechnout, a stiskněte ENTER. 

 Analyzér přehraje k události přiřazený tón (nebo tóny). Neslyšíte-li nic, zvuky jsou vypnuty. 

5. Krok č. 4 zopakujte pro další události, jejichž zvuky si chcete poslechnout. 

6. Dvakrát stiskněte ESC, čímž se vrátíte na hlavní displej. 

 

Nastavení zobrazení napětí 

U některých NiCd a NiMH akumulátorů uvádějí výrobci hodnoty na základě 1,25 V/článek místo 
1,2 V/článek. Proto si můžete stanovit, chcete-li mít napětí zobrazené jako 1,25 V/článek nebo 
1,2 V/článek. Další informace o napětí akumulátorů viz Napětí akumulátoru (Volts) na straně 
43. 

Jak nastavit režim zobrazení napětí 

1. V hlavním displeji stiskněte MENU. 

2. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na OPTION CONTROLS a stiskněte ENTER.  

3. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na VOLTAGE DISPLAY a stiskněte ENTER. 

4. Pomocí 5 nebo 6 zvolte implicitní zobrazení napětí jako (YES) = V/cell nebo (NO) = Volts. 

5. Stiskněte 3 nebo 4, čímž se přesunete na pole NiXX. 
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6. Pomocí 5 nebo 6 zvolte zobrazení u NiCd a NiMH akumulátorů jako 1.25 nebo 1.20 voltů 
na článek 

7. Stiskněte ENTER. 

8. Dle potřeby najeďte pomocí 5 nebo 6 na YES a stiskněte ENTER.  

9. Dvakrát stiskněte ESC, čímž se vrátíte na hlavní displej. 

 

Nastavení počítadla údržeb 

Analyzér C7200 můžete naprogramovat, aby vás upozornil, že provedl údržbu stanoveného 
počtu akumulátorů. To může být užitečné, chcete-li například, aby vám přístroj připomněl, že 
máte provést pravidelnou údržbu analyzéru, jako je kalibrace napětí. 

Počítadlo můžete rovněž vynulovat. 

 

Nastavení počítadla údržeb 

1. V hlavním displeji stiskněte MENU. 

2. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na OPTION CONTROLS a stiskněte ENTER.  

3. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na SET SERVICE COUNTER a stiskněte ENTER. 

4. Pomocí 5 a 6 nebo číselné klávesnice zadejte počet akumulátorů, po jejichž údržbě vás 
má přístroj upozornit. 

 Chcete-li počítadlo vypnout, nastavte hodnotu na 0. 

5. Stiskněte ENTER. 

6. Dle potřeby najeďte pomocí 5 nebo 6 na YES a stiskněte ENTER.  

7. Dvakrát stiskněte ESC, čímž se vrátíte na hlavní displej. 

 

Vynulování počítadla údržeb 
1. V hlavním displeji stiskněte MENU. 

2. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na OPTION CONTROLS a stiskněte ENTER.  

3. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na CLEAR SERVICE COUNTER a stiskněte ENTER. 

4. Stiskněte ENTER. 

5. Dle potřeby najeďte pomocí 5 nebo 6 na YES a stiskněte ENTER.  

6. Dvakrát stiskněte ESC, čímž se vrátíte na hlavní displej. 

Poznámka: Tato volba není totéž, co nastavení počítadla na 0. Jestliže počítadlo funkcí SET 
SERVICE COUNTER nastavíte na nulu, vypnete ho. Jestliže použijete funkci CLEAR SERVICE 
COUNTER, počítadlo začne počítat opět od nuly. 

 

Zobrazení počtu provedených údržeb 

Tato volba zobrazí jak celkový počet ošetřených akumulátorů, tak i počet akumulátorů od 
posledního vynulování počítadla.  

1. V hlavním displeji stiskněte FN a pak 5. 

2. Stiskněte ESC, čímž se vrátíte na hlavní displej. 
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Připojení tiskárny nebo počítače  

Cadex C7200 je vybaven devítipinovým (DB-9) sériovým portem RS232, který je možno použít 
pro připojení analyzéru k tiskárně nebo počítači. 

C7200 podporuje tyto tiskárny: 

• tiskárnu štítků Dymo-CoStar SE300 (nastavení přístroje na sériovém portu zvolte na hodnotu 
LABEL MAKER) 

• paralelní tiskárny kompatibilní s typem Epson FX-850. K tomu musíte použít konvertor ze 
sériového na paralelní port SP-2 (nastavení přístroje na sériovém portu zvolte na hodnotu 
PRINTER). Informace o objednávání a objednací kód viz přílohu D na straně 90. 

S analyzérem C7200 mohou pracovat i jiné tiskárny, ale za jejich použitelnost neručíme. Firma 
Cadex není zodpovědná za žádné problémy vzniklé snahou použít jiné než podporované 
tiskárny. 

Chcete-li k sériovému portu analyzéru připojit počítač nebo tiskárnu, musíte nejprve stanovit, 
jaké zařízení budete připojovat. Pak musíte sjednotit nastavení sériového portu s nastaveními 
připojovaného přístroje. Příslušná nastavení najdete v návodu k obsluze daného přístroje. 

C7200 nabízí pro sériový port následující možnosti: 

 

Volba Dostupné hodnoty Implicitní hodnota 

Baud Rate 
(přenosová rychlost) 

1200, 2400, 4800, 9600, 
19200 

9600 

Handshake NONE, CTS/RTS, XON/XOFF CTS/RTS 

Data Bits (datové bity) 7, 8 8 

Stop Bits (zastavovací bity) 1, 2  1 

Parity (parita) NONE, ODD, EVEN 
(žádné, liché, sudé) 

NONE 

 

Sériový port připojeného zařízení budete možná muset nastavit osazením propojek (jumpers) 
na určité pozice. 

 

Specifikace a nastavení zařízení připojovaného k sériovému portu 

1. V hlavním displeji stiskněte MENU. 

2. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na SYSTEM SETUP a stiskněte ENTER.  

3. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na SERIAL PORT DEVICE a stiskněte ENTER. 

4. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na zařízení, které chcete k sériovému portu připojit: 

• BATTERYSHOP, chcete-li přístroj používat se softwarem BatteryShop 

• TERMINAL, chcete-li přístroj připojit k počítači, do něhož chcete přenášet provozní data. 
Správný formát viz internetové stránky (www.cadex.cz). 

• LABEL MAKER, chcete-li k přístroji připojit tiskárnu štítků Dymo-CoStar SE300. 

• PRINTER, chcete-li k přístroji připojit tiskárnu kompatibilní s Epson FX-850. 

• DISABLED, nehcete-li k sériovému portu přístroje nic připojovat. 

5. Stiskněte ENTER. 

6. Dle potřeby najeďte pomocí 5 nebo 6 na YES a stiskněte ENTER.  

7. Stiskněte 6, čímž přejdete na SERIAL PORT SETTINGS a stiskněte ENTER. 

http://www.cadex.cz
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8. Zadejte požadovaná nastavení tak, jak je uvádí návod k obsluze příslušného zařízení 
(možné volby viz výše): 

• Pomocí 5 nebo 6 přesunujte kurzor mezi parametry. 

• Pomocí 4 nebo 3 procházejte dostupnými hodnotami. 

9. Stiskněte ENTER. 

10. Dle potřeby najeďte pomocí 5 nebo 6 na YES a stiskněte ENTER.  

11. Dvakrát stiskněte ESC, čímž se vrátíte na hlavní displej. 

12. V případě potřeby zkonfigurujte sériový port tiskárny nebo počítače pomocí propojek 
(jumpers) dle následujícího schématu. 

 

Konfigurace kolíků sériového kabelu 

DB-9 na DB 25  

 DB-9 DB25 
RD 2 ----- 2 TD 
TD 3 ----- 3 RD 
CTS 8 ----- 4 RTS 
RTS 7 ----- 5 CTS 
SG 5 ----- 7 SG 

 
POZNÁMKA: V případě připojení k sériové 
tiskárně může být nezbytné společně propojit 
kolíky 6 (DSR), 8 (DCD) a 20 (DTR) na konektoru 
tiskárny DB-25. Možná budou nutná i další 
propojení. Konkrétní informace najdete v návodu 
k obsluze tiskárny. 

 
 

 

DB-9 na DB-9  

 DB-9 DB-9 
RD 2 ----- 3 TD 
TD 3 ----- 2 RD 
CTS 8 ----- 7 RTS 
RTS 7 ----- 8 CTS 
SG 5 ----- 5 SG 

 
POZNÁMKA: V případě připojení k sériové 
tiskárně může být nezbytné společně propojit 
vývody 6 (DSR), 1 (DCD) a 4 (DTR) na konektoru 
tiskárny DB-9. Možná budou nutná i další 
propojení. Konkrétní informace najdete v návodu 
k obsluze tiskárny. 

 

 

Nastavení zabezpečení 

C7200 nabízí tři úrovně zabezpečení proti neoprávněné manipulaci: úroveň 0 (vypnuto), úroveň 
1 (nízká) a úroveň 2 (vysoká). Implicitní je úroveň 0. V závislosti na úrovni zabezpečení budete 
muset pro některé funkční prvky zadat heslo. 

Heslo se musí skládat alespoň ze 3 číslic.  

 

Požadavky na heslo 

Následující tabulka ukazuje, které funkce vyžadují na kterých úrovních heslo: 

Funkce 
Úroveň 0  
(vypnuto) 

Úroveň 1  
(nízká) 

Úroveň 2  
(vysoká) 

C-Code  
(C-kód) 

Nevyžadováno Úpravy C-kódu Úpravy C-kódu 
Nastavení implicitního 
C-kódu 

Security 
(Zabezpečení) 

Nevyžadováno Nastavení zabezpečení 
Změna hesla 
Zrušení zabezpečení 

Nastavení zabezpečení 
Změna hesla 
Zrušení zabezpečení 
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System Setup 
(Nastavení 
systému) 

Nevyžadováno Čas a datum 
Nastavení programu 
Výstupní zařízení 

Čas a datum 
Nastavení programu 
Jméno firmy 
Kalibrace 
Výstupní zařízení 
Ovládání zvuku 
Zobrazení napětí 

Print Utilities 
(Tisky) 

Nevyžadováno Automatický tisk Zpráva o údržbě 
Štítek akumulátoru 
Štítek s čárovým kódem 
Zpráva o nastavení systému 
Automatický tisk 

Event Log 
(Protokol událostí) 

Nevyžadováno Vymazání protokolu 
událostí 
Události do protokolu 

Vymazání protokolu 
událostí 
Události do protokolu 

 

Nastavení zabezpečení 

1. V hlavním displeji stiskněte MENU. 

2. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na SYSTEM SECURITY a stiskněte ENTER.  

3. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na SET SECURITY a stiskněte ENTER. 

4. Pomocí 5 a 6 nebo číselné klávesnice zadejte požadovanou úroveň zabezpečení (0, 1 
nebo 2). 

5. Je-li to nutné, pomocí číselné klávesnice zadejte heslo a stiskněte ENTER.  

6. Dle potřeby najeďte pomocí 5 nebo 6 na YES a stiskněte ENTER.  

7. Dvakrát stiskněte ESC, čímž se vrátíte na hlavní displej. 

 

Změna hesla  

1. V hlavním displeji stiskněte MENU. 

2. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na SYSTEM SECURITY a stiskněte ENTER.  

3. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na CHANGE PASSWORD a stiskněte ENTER. 

4. Pomocí číselné klávesnice zadejte staré heslo a stiskněte ENTER. 

5. Zadejte nové heslo a stiskněte ENTER.  

6. Nové heslo zadejte ještě jednou, čímž ho potvrdíte, a stiskněte ENTER.  

 Jestliže jste postupovali správně, na displeji se objeví nápis PASSWORD ACCEPTED.  

7. Dvakrát stiskněte ESC, čímž se vrátíte na hlavní displej. 

Jestliže heslo zapomenete nebo ztratíte, spojte se s oddělením technické podpory firmy Cadex. 
Nahlaste jim jméno své firmy a výrobní číslo analyzéru a oni vám pomohou s vynulováním voleb 
zabezpečení. 
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Nastavení společných parametrů programů 

C7200 má k dispozici množství programových parametrů, které určují, jak bude analyzér ve 
většině nebo všech svých programech pracovat. 

 

Zahájení údržby akumulátoru 

Implicitně je analyzér nastaven tak, abyste po vložení akumulátoru do adaptéru museli ještě 
před zahájením údržby ověřit nastavení C-kódu. Tato funkce je ale volitelná a vy si můžete 
určit, kolik informací musí uživatel před spuštěním údržby zadat. Nastavit si můžete následující 
možnosti: 

• Analyzér si vyžádá identifikační číslo akumulátoru a ověření hodnot C-kódu. 

• Analyzér si vyžádá pouze identifikační číslo akumulátoru.  

• Analyzér si vyžádá pouze ověření hodnot C-kódu (implicitní nastavení). 

• Analyzér spustí program s aktivním C-kódem aniž by žádal o ověření jeho hodnot. 

 

Nastavení analyzérem požadovaných informací před zahájením údržby 
1. V hlavním displeji stiskněte MENU. 

2. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na OPTION CONTROLS a stiskněte ENTER.  

3. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na BATTERY STARTUP a stiskněte ENTER. 

4. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na požadované nastavení: 

• YES nastaví analyzér, aby vyžadoval identifikační číslo akumulátoru 

• NO nastaví analyzér, aby identifikační číslo akumulátoru nevyžadoval  

5. Stiskněte 4 nebo 3. 

6. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na požadované nastavení: 

• YES (implicitní) nastaví analyzér, aby vyžadoval ověření hodnot programu 

• NO nastaví analyzér, aby ověřování programu nevyžadoval  

7. Stiskněte ENTER. 

8. Dle potřeby najeďte pomocí 5 nebo 6 na YES a stiskněte ENTER.  

9. Dvakrát stiskněte ESC, čímž se vrátíte na hlavní displej. 

 

Automatické spuštění OhmTestu 

Při každém nabíjecím cyklu může C7200 provést i automatický OhmTest akumulátoru (kromě 
případů, kdy se nabíjecí cyklus provádí jako součást uživatelského programu). Má-li se 
OhmTest automaticky provádět, si můžete určit. 

Poznámka: OhmTest je nedílnou součástí programů QuickTest, Learn a LifeCycle a v jejich 
rámci se vždy provádí. Následující nastavení proto nijak neovlivní jeho provádění v těchto 
programech. 

 

Zapnutí a vypnutí automatického OhmTestu 

1. V hlavním displeji stiskněte MENU. 

2. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na PROGRAM SETTINGS a stiskněte ENTER.  
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3. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na AUTOMATIC OHMTEST a stiskněte ENTER. 

4. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na požadované nastavení: 

• YES (implicitní) nastaví OhmTest, aby se automaticky spustil před každým nabíjecím 
cyklem (s výjimkou uživatelských programů) 

• NO OhmTest vypne  

5. Stiskněte ENTER. 

6. Dle potřeby najeďte pomocí 5 nebo 6 na YES a stiskněte ENTER.  

7. Dvakrát stiskněte ESC, čímž se vrátíte na hlavní displej. 

 

Optimalizace doby nabíjení a kapacity 

Implicitně analyzér při nabíjení olověných, Li-ion a Li-polymerových akumulátorů dodává 
nabíjecí proud až do dosažení hodnoty v C-kódu zadané jako limitní pro konec nabíjení. 
Analyzér můžete ale nastavit, aby i po dosažení této hodnoty dál dodával po určitou dobu 
minimální proud. Takové doplňující nabíjení může akumulátoru dodat ještě 4 % až 6 % 
kapacity. Tento nárůst kapacity vám ale v porovnání s potřebným časem možná nebude stát za 
to. Proto si můžete vybrat, jestli chcete raději minimalizovat čas nabíjení nebo maximalizovat 
kapacitu akumulátoru po nabití. 

 

Volba optimalizace nabíjení 

1. V hlavním displeji stiskněte MENU. 

2. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na PROGRAM SETTINGS a stiskněte ENTER.  

3. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na CHARGE OPTIMALIZATION a stiskněte ENTER. 

4. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na požadované nastavení: 

• TIME (implicitní) minimalizuje dobu nabíjení 

• CAPACITY maximalizuje procentuální kapacitu nabitého akumulátoru  

5. Stiskněte ENTER. 

6. Dle potřeby najeďte pomocí 5 nebo 6 na YES a stiskněte ENTER.  

7. Dvakrát stiskněte ESC, čímž se vrátíte na hlavní displej. 

 

Uložení nastavení programu a změn cílové kapacity 

Implicitně se změny v programu a cílové kapacitě ukládají v adaptéru akumulátoru jako součást 
C-kódu.  

Změny si ale místo v C-kódu můžete uložit i do stanice. Pak jsou tyto změny nezávislé na 
adaptéru, který do stanice vložíte. Hodnoty programu a cílové kapacity z C-kódu v adaptéru se 
pak ignorují. 

Tato funkce je obzvláště užitečná, jestliže máte několik analyzérů C7200 jeden z nich chcete 
vyhradit jen jednomu nebo dvěma konkrétním programům nebo cílovým kapacitám. 

 

Nastavení metody ukládání změn v programu a cílové kapacitě 

1. V hlavním displeji stiskněte MENU. 

2. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na OPTION CONTROLS a stiskněte ENTER.  

3. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na PROGRAM/TARGET CHANGES a stiskněte ENTER. 

4. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na požadované nastavení: 
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• C-CODE (implicitní) ukládá změny v programu nebo cílové kapacitě do aktivního C-kódu 

• STATION ukládá změny v programu nebo cílové kapacitě do stanice. Tyto hodnoty pak 
mají prioritu nad hodnotami v aktivním C-kódu.  

5. Stiskněte ENTER. 

6. Dle potřeby najeďte pomocí 5 nebo 6 na YES a stiskněte ENTER.  

7. Dvakrát stiskněte ESC, čímž se vrátíte na hlavní displej. 

Poznámka: Chcete-li používat všechny hodnoty z aktivního C-kódu, tuto volbu musíte nastavit 
na C-KÓD. Nastavení na C-KÓD ale vymaže všechny hodnoty uložené ve stanici. 
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 6  Základní práce s akumulátory 

Tato část pojednává o základních postupech práce s akumulátory. 

 

Údržba akumulátoru 

1. Zapněte hlavní vypínač. Na 5 vteřin se na displeji objeví tento nápis: 

  
 

2. Do stanice osaďte adaptér: spodní část jeho čela zasuňte do stanice směrem k displeji a 
zadní část stlačte tak, aby zacvakla do západky. 

Jestliže adaptér osadíte do stanice 1, displej zobrazí tuto hlášení: 

 

 
3. Do adaptéru vložte akumulátor. Jakmile analyzér zaznamená přítomnost akumulátoru, 

zobrazí následující hlášení: 

 
 

Poznámka: Analyzér můžete nastavit, aby toto hlášení nezobrazoval. Viz Nastavení 
systémových informací na straně 21. Jestliže se toto hlášení nezobrazí, začněte ihned 
s údržbou – přejděte na krok 8. 

Jestliže displej i nadále hlásí EMPTY, znamená to, že analyzér akumulátor nerozpoznal. K tomu 
mohlo dojít z několika důvodů: 

• Akumulátor není správně vložen. Zkontrolujte, zda je akumulátor správně a pevně zasunut 
do adaptéru. Zkontrolujte, zda se kontakty akumulátoru dotýkají kontaktů adaptéru. 

• Napětí akumulátoru je pod hodnotou „konec nabíjení“ zadanou v  C-kódu. Stisknutím a 
podržením tlačítka stanice na dvě vteřiny spusťte program Power Boost (další informace viz 
stranu 39). 

• Ochranné obvody akumulátoru jsou rozpojeny. Stisknutím a podržením tlačítka stanice 
na dvě vteřiny spusťte program Power Boost. 

Stanice 1: 
Adaptér osazen, 
akumulátor nevložen 

Číslo stanice 

Stanice 2: 
Adaptér neosazen 
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Před vložením musí být kontakty akumulátoru čisté.  

Špinavé kontakty mohou zvýšit odpor spoje mezi akumulátorem a adaptérem, což 
má za následek chybné hodnoty napětí a proudu a v extrémních případech i 
roztavení kontaktů. K očištění kontaktů použijte bavlněný hadřík bez otřepů, 
namočený v lihu. 

4. C-kódy se zobrazí stisknutím ENTER. Podrobnosti o C-kódech viz 8. kapitolu Konfigurace 
akumulátorů a C-kódy (strana 42) a přílohu B – Parametry rozšířeného C-kódu (strana 
85). 

 

 
 

Je-li aktivní C-kód (označen hvězdičkou *) pro udržovaný akumulátor správný a jsou-li správné i 
všechny jeho hodnoty, přejděte na krok 7 a spusťte vlastní údržbu. 

5. Zvolte aktivní C-kód. 

a) Pomocí 5 nebo 6 listujte dostupnými C-kódy.  

b) Po zobrazení správného C-kódu stiskněte ENTER. 

 Chcete-li některý parametr C-kódu změnit, udělejte to teď. Další informace na straně 47. 

c) Dle potřeby najeďte pomocí 5 nebo 6 na YES a stiskněte ENTER. Zvolený C-kód je nyní 
aktivní a je označen hvězdičkou. 

Používáte-li poprvé inteligentní kabelový adaptér, na displeji se zobrazí kód NULL. Musíte proto 
vytvořit uživatelský C-kód. Viz Správa C-kódů na straně 46. 

 

Upozornění: 

Vždy používejte správný C-kód, obzvláště správné chemické složení. Chybný kód 
by mohl akumulátor poškodit, způsobit jeho vznícení nebo explozi. 

 

6. Nastavení potvrďte stiskem ENTER.  

7. Stiskněte ENTER, čímž zahájíte vlastní údržbu akumulátoru. 

 Analyzér spustí zvolený program. Hlášení a kontrolky vás budou informovat o probíhajícím 
procesu. Podrobnější informace o hlášeních najdete v příloze A – Hlášení na displeji 
(strana 74). 

 

 
 

Cílová kapacita Aktivní C-kód Nastavení programu 

Číslo stanice Chemické složení Jmenovité napětí Jmenovitá kapacita akumulátoru 

Probíhající proces 

Střídavě zobrazuje proud a napětí 
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8. Podrobnosti zobrazíte stisknutím tlačítka stanice. 

 

 
 

V závislosti na zvoleném programu a chemickém složení akumulátoru může údržba trvat od 
několika sekund až do několika dní nebo i týdnů. Během celé doby údržby svítí kontrolka Run.  

Jestliže akumulátor v testu vyhoví nebo jestliže údržba proběhla úspěšně, rozsvítí se zelená 
kontrolka Ready. 

Jestliže akumulátor v testu nevyhoví nebo jestliže údržba neproběhla úspěšně, rozsvítí se 
červená kontrolka Fail a zobrazí se chybové hlášení. Podrobnosti získáte stisknutím tlačítka 
stanice. Další informace o důvodech selhání akumulátoru a možných řešeních najdete v příloze 
A – Hlášení na displeji (strana 74). 

 

 
 

 

Cílová kapacita Číslo stanice Probíhající proces 

Průměrné napětí na článku Vybíjecí proud Impedance akumulátoru Stávající teplota 

Trvání údržby (hh:mm) 

Stanice 1: 
Akumulátor vyhověl, 
svítí zelená kontrolka  

Stanice 2: 
Akumulátor nevyhověl, 
svítí červená kontrolka 

Kapkový proud  
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 7  Programy analyzéru 

Analyzéry Cadex je možno naprogramovat jakoukoliv kombinací testovacích a údržbových 
funkcí tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám konkrétních akumulátorů. K dosažení 
požadovaných výsledků existuje 10 již hotových programů kombinujících vybíjení, nabíjení, 
oživení a odporový test. 

 

Základní programy 

K  základním programům patří: Auto, Charge (nabíjení), Prime (první nabití) a QuickTest (rychlý 
test pouze pro 16kilobitové adaptéry). Tyto programy nelze upravovat. Každý provádí činnosti 
sloužící k jinému účelu:  

 

Program Činnost       Použití 

Auto Procvičí akumulátor, aby dosáhl 
optimálního výkonu. Není-li 
možno dosáhnout cílové 
kapacity, použije funkci oživení. 

• Obnovení funkčnosti akumulátorů 
vykazujících paměťový efekt. 

• Provedení rutinní údržby. 

• Identifikace akumulátorů s funkčností již 
na hranici. 

• Údržba akumulátorů v neznámém stavu. 

• Ověření stavu akumulátorů pro 
reklamaci. 

Charge Provede pouze rychlé nabití. 
Nenačítají se hodnoty kapacity 
a neprovádí se vybití. 

• Rychlé nabití. 

• Dobití částečně vybitých nebo částečně 
použitých akumulátorů. 

Prime Opakovaně provádí cykly nabití 
a vybití, dokud se nedosáhne 
maximální kapacity. Dojde-li 
oproti minulému cyklu ke 
zvýšení kapacity o více než 5%, 
spustí se další cyklus. 

• Příprava nových akumulátorů pro běžný 
provoz. 

• Oživení dlouho skladovaných 
akumulátorů. 

QuickTest Pomocí dat z jiných 
akumulátorů stejného modelu 
(uložených v matici QuickTest v 
C-kódu) testuje zdravotní stav 
akumulátoru. 

• Přesná a rychlá analýza zdravotního 
stavu akumulátoru. 

• Pouze pro 16 kilobitové adaptéry. (16 k 
adaptéry mají na zadním krytu 
identifikační štítek.) 
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Auto 

Funkce: Procvičí akumulátory, aby si udržely optimální výkonnost. 

Výsledky: Zobrazí se kapacita akumulátoru jako procento výrobcem udávané hodnoty daného 
modelu. 

Sekvence: Aplikuje se nabíjecí cyklus. Nedosáhnou-li NiCd nebo NiMH akumulátory na konci 
cyklu cílové kapacity, provede se oživení, které rozbije velké krystaly a odstraní paměťový efekt. 
U SLA, Li-ion a Li-polymerových akumulátorů se provádí pouze jeden cyklus. 

Trvání: Od 2,5 do 10 hodin u NiCd a NiMH, od 20 do 40 hodin u SLA, od 6 do 20 hodin u Li-ion 
a Li-polymerových akumulátorů. 

 

Charge 
Funkce: Akumulátor rychle naplno nabije. 

Výsledky: Během nabíjení hlavní displej střídá zobrazení okamžitého napětí a okamžité 
kapacity (mAh). Po ukončení nabíjení se procentuálně zobrazí zdravotní stav. 

Sekvence: Aplikuje se nabíjecí cyklus.  

Trvání: Přibližně 1,5 hodiny u NiCd a NiMH, 10 u SLA a 4 hodiny u Li-ion a Li-polymerových 
akumulátorů – v závislosti na nabíjecí rychlosti nastavené v C-kódu (viz stranu 44). 

 

Prime 

Funkce: Připraví nové nebo skladované akumulátory k použití. 

Výsledky: Zobrazí se kapacita akumulátoru jako procento výrobcem udávané hodnoty daného 
modelu.  

Sekvence: Program provádí nabíjecí a vybíjecí cykly, dokud nedosáhne rozdílu mezi 
dosaženými kapacitami nižšího než 5 %. Oživování se nepoužívá.  

Trvání: Od 5 do 10 hodin u NiCd a NiMH, od 40 do 80 hodin u SLA a od 12 do 25 hodin u Li-ion 
a Li-polymerových akumulátorů. 

 

QuickTest 

Poznámka: QuickTest je dostupný jen pro 16 k adaptéry. 

Funkce: Rychle stanoví celkový zdravotní stav akumulátoru. Jeho přesnost závisí na třídě 
spolehlivosti, která je založena na počtu akumulátorů použitých k vytvoření akumulátorové 
matice daného modelu pomocí programu Learn (viz stranu 40). 

Jestliže výukovým programem (Learn) neprošly žádné akumulátory daného modelu, objeví se 
hlášení, že pro QuickTest nebyla nalezena žádná matice a že je třeba nejprve spustit program 
Learn (viz stranu 40). 

Výsledky: Kapacita akumulátoru jako procento, třída spolehlivosti uvedená jako A (vysoká), B 
(uspokojivá) nebo C (nízká). Třída spolehlivosti  závisí na tom, kolik akumulátorů stejného 
modelu prošlo výukovým programem Learn a posloužilo tak k vytvoření akumulátorové matice. 
Sekvence: Program provede OhmTest. Akumulátor se částečně nabije a pak 30 sekund 
odpočívá. Nato se provede OhmTest ještě jednou a akumulátor částečně vybije.  

Trvání: U všech akumulátorů se stavem nabití mezi 20 % až 90 % přibližně 2 minuty. 
Akumulátory se stavem nabití mimo tento rozsah vyžadují čas navíc nutný k upravení stavu 
nabití do uvedených limitů.  U většiny akumulátorů to trvá přibližně 5 minut. V některých 
případech – obzvláště u velkokapacitních akumulátorů – to může trvat déle.  

Nastavení QuickTestu: Program QuickTest pracuje s nastaveními C-kódu a s maticí 
vytvořenou pro daný model programem Learn. Třídu spolehlivosti (a přesnost) můžete zlepšit 
tak, že programem Learn proženete další akumulátory stejného modelu. Obecně platí, že čím 
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víc akumulátoru stejného modelu programem Learn prošlo, tím přesnější budou výsledky 
QuickTestu pro daný model. Další informace o programu Learn najdete na straně 40. 

Můžete rovněž změnit nastavení C-kódu (viz stranu 47). Provedení jakékoliv změny v C-kódu 
ale smaže akumulátorovou matici. To tedy může být užitečné v případě podezření, že je matice 
poškozena (obsahuje nevhodná data) kvůli většímu počtu vadných akumulátorů, které prošly 
programem a na nichž se program učil. 

 

Speciální programy 

Mezi speciální programy patří OhmTest, Runtime (provozní doba na 1 nabití), Self-Discharge 
(samovybíjení), Life-Cycling (životnost v cyklech), Discharge Only (pouze vybití), Extended 
Prime (rozšířené prvotní nabití), Learn (učení), Power Boost (posílení) a 4 volně 
programovatelné uživatelské programy. Na rozdíl od základních programů, parametry těchto 
programů je možno upravovat. 

 

Program Činnost Použití 

OhmTest Testuje vnitřní odpor a porovnává 
ho s uživatelem nadefinovanou 
limitní hodnotou. Akumulátor pak 
prohlásí za dobrý nebo vadný. 

• Kontroluje stav akumulátoru. 

• Určuje, vyžaduje-li akumulátor další 
analýzu. 

Runtime Měří dobu, po kterou je akumulátor 
schopen dodávat daný proud a 
zůstat přitom nad koncovým 
napětím. 

• Testuje provozní dobu akumulátorů 
určených pro bezdrátová komunikační 
zařízení. 

Self-
Discharge 

Načte kapacitu plně nabitého 
akumulátoru. Znovu nabije a po 
uživatelem stanovené době načte 
kapacitu znovu. 

• Identifikuje akumulátory, které mohou 
vykazovat dobrou kapacitu, ale rychle se 
samy vybíjejí. 

Life-Cycle 
Test 

Cykluje akumulátor, dokud jeho 
kapacita neklesne pod cílovou 
kapacitu. Zobrazí počáteční a 
koncovou kapacitu a výsledek 
Ohmtestu. 

• Ověřuje dosažitelný počet cyklů  
akumulátoru. 

• Odhaduje dobu životnosti. 

Discharge 
Only 

Vybije akumulátor až na napětí 
„konec vybíjení“ 

• Stanoví zbytkovou kapacitu akumulátoru. 

• Připravuje akumulátory pro skladování.  

• Stanoví výkonnost akumulátoru při 
zatížení. 

Extended 
Prime 

Aplikuje šestnáctihodinové 
kapkové dobíjení a po něm 
cyklování k dosažení nejvyšší 
kapacity. 

• Připravuje pro první použití nové nebo 
dlouho skladované akumulátory. 

Power 
Boost 

Aplikuje kapkové nabíjení na 60 
sekund nebo do doby než napětí 
akumulátoru překročí hodnotu 
„konec vybíjení“. Pak na 10 
sekund vybíjí. 

• Reaktivuje akumulátory, které analyzátor 
C7200 nerozpozná kvůli nízkému napětí 
nebo rozpojeným ochranným kontaktům. 

Learn Aplikuje cykly nabití – vybití – 
nabití až do dosažení napětí 
stanoveného jako „konec vybíjení“. 

• Modifikuje matici pro QuickTest 

• Zvyšuje přesnost QuickTestu (třídu 
spolehlivosti) pro daný typ akumulátoru. 
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Pak 10 sekund vybíjí. spolehlivosti) pro daný typ akumulátoru. 

• Pouze pro 16 kilobitové adaptéry. (16 
k adaptéry mají na zadní stěně 
identifikační štítek.) 

Custom  
1, 2, 3, 4 

Uživateli umožňuje vytvořit si 
vlastní programy Viz 9. kapitolu 
Uživatelské programy na straně 
50. 

• Uspokojuje speciální potřeby. 

 

 

SelfDCH (test samovybíjení) 

Funkce: Identifikuje samovybíjení neboli vnitřní ztráty v akumulátoru ponechaném v nenabitém 
stavu po uživatelem stanovenou dobu. Standardní dobou bývá 24 hodin. 

Výsledky: Zobrazí se jako procentuální kapacita. Akumulátor s větším samovybíjením než 
15 % trpí ztrátou kapacity a možná nebude schopen zaručit požadovanou dobu provozu.  

Sekvence: K dosažení počáteční kapacity se akumulátor nejprve nabije a vybije. Pak se opět 
nabije a ponechá po uživatelem stanovenou dobu (implicitní hodnota je 24 hodin), aby projevil 
samovybíjení. Poté se vybije, aby se stanovila konečná kapacita. Rozdíl mezi počáteční a 
konečnou kapacitou je samovybíjení.  

Trvání: Přibližně 30 hodin u NiCd akumulátoru nabíjeného a vybíjeného rychlostí 1,00 C. 

Úprava parametrů testu samovybíjení: 

1. V hlavním displeji stiskněte MENU. 

2. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na PROGRAM SETTINGS a stiskněte ENTER.  

3. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na SELFDISCHARGE REST a stiskněte ENTER. 

4. Pomocí 5 a 6 nebo číselné klávesnice zadejte dobu samovybíjení. 

5. Stiskněte ENTER. 
6. Dle potřeby najeďte pomocí 5 nebo 6 na YES a stiskněte ENTER.  

7. Dvakrát stiskněte ESC, čímž se vrátíte na hlavní displej. 

 

LifeCyc (test dosažitelného počtu cyklů – životnosti) 

Funkce: Stanoví životnost akumulátoru v počtech cyklů. Zkontroluje, splňuje-li akumulátor 
standardní životnost danou pro jeho chemické složení. Cyklus je definován jako jedno nabití a 
jedno vybití, a to i v případě, že je akumulátor nabit nebo vybit pouze částečně. 

Poznámka: Tento test je destruktivní, neboť nabíjí a vybíjí akumulátor tak dlouho, dokud není 
vyhodnocen jako nevyhovující. Program proto nespouštějte s akumulátorem, který ještě budete 
chtít používat. 

Výsledky: Počet cyklů. NiCd akumulátory by měly dosáhnout alespoň 1500 cyklů, NiMH 500 
cyklů, Li-ion 500 cyklů a SLA 300 cyklů.  

Sekvence: Akumulátor se nabíjí a vybíjí tak dlouho, až dosáhne cílové kapacity.  

Trvání: Jeden měsíc nebo i déle – dle chemického složení akumulátoru. 

Úprava parametrů testu životnosti: 

Testovací program Life Cycle nemá žádné nastavitelné parametry. Používá ale cílovou kapacitu 
nastavenou v C-kódu. Další informace viz 8. kapitolu Konfigurace akumulátoru a C-kódy 
(strana 42).  
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DCHOnly (pouze vybití) 

Funkce: Stanoví zbytkovou kapacitu akumulátoru, připravuje akumulátory pro skladování, 
kontroluje chování při zatížení. 

Výsledky: Uvádí jak procentuální kapacitu. Ke zjištění plné kapacity akumulátoru je ho třeba 
plně nabít programem Charge.  

Sekvence: Akumulátor vybíjí až do dosažení hodnoty „konec vybíjení“ nastavené v C-kódu.  

Trvání: 1 hodina u NiCd akumulátoru vybíjeného rychlostí 1,00 C. 

Úprava parametrů prvotního nabití: 

Program Discharge Only nemá žádné nastavitelné parametry. Používá ale hodnotu „konec 
vybíjení“ nastavenou v C-kódu. Další informace viz 8. kapitolu Konfigurace akumulátorů a C-
kódy (strana 42).  

 

Akumulátory typu Smart Battery by se neměly skladovat ve vybitém stavu. 

Jestliže jejich napětí poklesne pod úroveň požadovanou vestavěným procesorem, 
může dojít ke ztrátě informací. V některých případech tak akumulátor může trvale 
přestat spolupracovat a bude nepoužitelný. 

 

ExPrime (rozšířené prvotní nabití) 

Funkce: Procvičí akumulátor, který byl delší dobu skladován nebo nepoužíván. 

Výsledky: Uvádí jak procentuální kapacitu. Zobrazují se i průběžná kapacita jednotlivých cyklů.  

Sekvence: Akumulátor se 16 hodin nabíjí dle hodnot nastavených v parametru TRICKLE CHARGE 
v C-kódu. Pak se opakovaně cykluje (vybíjí a nabíjí) až do dosažení rozdílu mezi posledními 
dvěma kapacitami menšího než 5 %.  

Trvání: 24 hodin u NiCd akumulátoru nabíjeného a vybíjeného rychlostí 1,00 C. 

Úprava parametrů prvotního nabití: 

Program Extended Prime nemá žádné nastavitelné parametry.  

 

OhmTest 

Funkce: Stanoví vnitřní odpor akumulátoru. Rychle zkontroluje jeho stav a určí, potřebuje-li 
další servis. 

Výsledky: Uvádí v miliohmech (mΩ). Je-li hodnota nad prahovou hodnotou, akumulátor je třeba 
vyměnit. Jinak spusťte program Auto nebo Prime, abyste zjistili, má-li akumulátor i další vady.  

Sekvence: Testuje odpor akumulátoru a výsledek porovnává s hodnotami OHMTEST SETPOINTS 
naprogramovanými v analyzéru pro dané chemické složení. Je-li hodnota pod prahovou 
hodnotou, program vyhlásí akumulátor za nevyhovující. 

Trvání: U všech chemických složení 10 sekund. 

Úprava parametrů OhmTestu: 

1. V hlavním displeji stiskněte MENU. 

2. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na PROGRAM SETTINGS a stiskněte ENTER.  

3. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na OHMTEST SETPOINTS a stiskněte ENTER. 

4. Pomocí 5 a 6 nebo číselné klávesnice zadejte limitní hodnotu (setpoint) pro první typ 
chemického složení. 

 Implicitní hodnota je pro všechna chemická složení 1000 mΩ, můžete si ale zvolit 
jakoukoliv hodnotu mezi 0 a 2000 mΩ. 

5. Stiskněte 3 nebo 4, čímž se přesunete na další typ chemického složení. 
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6. Kroky 4 a 5 pro všechna chemická složení. 

7. Stiskněte ENTER. 

8. Dle potřeby najeďte pomocí 5 nebo 6 na YES a stiskněte ENTER.  

9. Dvakrát stiskněte ESC, čímž se vrátíte na hlavní displej. 

 

RunTime (provoz na 1 nabití) 

Funkce: Pomocí tří pracovních cyklů simuluje provoz akumulátoru. Měří dobu, po kterou je 
akumulátor schopen dodávat stanovený proud a zůstat přitom na hodnotou END OF DISCHARGE 
(konec vybíjení) stanovenou v C-kódu. Výrobci radiových zařízení testují akumulátory tzv. 
typickým zatížením (množství vysáté energie) pomocí pracovního cyklu 5-5-90, kde 90 
představuje dobu v pohotovostním režimu a 5 představuje dobu vysílání a přijímání. K simulaci 
zařízení, které by měl akumulátor napájet, můžete nastavit jednotlivé časy (v programu 
parametrem Dutyx) a různá zatížení (v programu parametrem mAx). 

Výsledky: Zobrazí provozní dobu akumulátoru (hodiny, minuty, sekundy) a jeho kapacitu 
(procento jmenovité kapacity v mAh).  

Sekvence: Akumulátor nabije a pak cykluje: zatížením mA1 po dobu Duty1, poté hodnotami 
mA2 a Duty2 a nakonec mA3 a Duty3. Celý cyklus se opakuje až do dosažení hodnoty END OF 
DISCHARGE naprogramované v C-kódu. 

Trvání: U NiCd akumulátorů přibližně 8 až 10 hodin. 

Úprava parametrů provozu na 1 nabití: 

1. V hlavním displeji stiskněte MENU. 

2. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na PROGRAM SETTINGS a stiskněte ENTER.  

3. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na RUNTIME SETTINGS a stiskněte ENTER. 

 Kurzor se nachází na parametru zatížení 1. fáze programu (mA1). 

4. Pomocí 5 a 6 nebo číselné klávesnice zadejte hodnotu zatížení pro „přijímání“ - 
první fázi programu, a to od 100 do 500 mA. Implicitní je hodnota 500 mA. 

5. Stiskněte 4, čímž se přesunete na druhou fázi (mA2). 

6. Pomocí 5 a 6 nebo číselné klávesnice zadejte hodnotu zatížení pro „vysílání“ - 
druhou fázi programu, a to od 500 do 2000 mA. Implicitní je hodnota 1500 mA. 

7. Stiskněte 4, čímž se přesunete na třetí fázi (mA3). 

8. Pomocí 5 a 6 nebo číselné klávesnice zadejte hodnotu zatížení pro „pohotovostní 
stav“ - třetí fázi programu, a to od 25 do 100 mA. Implicitní je hodnota 25 mA. 

9. Stiskněte 4, čímž se přesunete na procentuální nastavení času pro první fázi (Duty1). 

10. Pomocí 5 a 6 nebo číselné klávesnice zadejte procentuální dobu pro „přijímání“ - 
první fázi programu, a to od 0% do 20%. Implicitní je hodnota 5%. 

 Chcete-li tuto fázi celou přeskočit, zadejte hodnotu 0%. 

11. Stiskněte 4, čímž se přesunete na procentuální nastavení času pro druhou fázi 
(Duty2). 

12. Pomocí 5 a 6 nebo číselné klávesnice zadejte procentuální dobu pro „vysílání“ - 
druhou fázi programu, a to od 0% do 20%. Implicitní je hodnota 5%. 

 Chcete-li tuto fázi celou přeskočit, zadejte hodnotu 0%. 

13. Stiskněte 4, čímž se přesunete na procentuální nastavení času pro třetí fázi (Duty3). 

14. Pomocí 5 a 6 nebo číselné klávesnice zadejte procentuální dobu pro „pohotovostní 
stav“ - třetí fázi programu, a to od 0% do 90%. Implicitní je hodnota 90%. 

 Chcete-li tuto fázi celou přeskočit, zadejte hodnotu 0%. 
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 Duty1, Duty2 a Duty3 dohromady nesmějí překročit 100%. 

15. Stiskněte ENTER. 

16. Dle potřeby najeďte pomocí 5 nebo 6 na YES a stiskněte ENTER.  

17. Dvakrát stiskněte ESC, čímž se vrátíte na hlavní displej. 

 

Boost (posílení) 

Funkce: Reaktivuje akumulátory s rozpojenými nebo zkratovanými ochrannými obvody nebo 
s tak nízkými napětím, že je C7200 nedokáže po vložení do adaptéru rozpoznat.  

Výsledky: Je-li program úspěšný, C7200 akumulátor rozpozná a na displeji oznámí, že 
v adaptéru je vložen akumulátor.  

Sekvence: Akumulátor nabíjí kapkovým nabíjením dle parametru TRICKLE CHARGE po dobu 60 
sekund nebo dokud napětí nepřesáhne hodnotu END-OF-DISCHARGE (konec nabíjení) v C-kódu 
(viz stranu 45). Akumulátor pak na 10 sekund vybíjí. 

Trvání: 70 sekund (uživatel může dle potřeby opakovat). 

Úprava parametrů programu Power Boost: 

Program Power Boost nemá žádné nastavitelné parametry. Pracuje ale s hodnotou END-OF-
DISCHARGE uloženou v C-kódu. 

 

Spuštění programu Power Boost 

1. Do stanice osaďte adaptér. 

2. Do adaptéru vložte akumulátor. 

 Je-li potřeba akumulátor posílit, hlavní displej stanice zobrazí jednu z následujících 
možností: 

• I nadále zobrazuje hlášení EMPTY, což znamená, že analyzér akumulátor 
nerozpoznal. 

• Může zobrazit i hlášení SHORTED. 

3. Stiskněte tlačítko stanice a držte ho, dokud displej s podrobnostmi nezobrazí hlášení 
BOOST jako aktivní program (bývá to přibližně 2 sekundy). 

 Program Power Boost běží asi 70 sekund. 

Je-li Power Boost úspěšný, hlavní displej se změní na název aktivního programu, což znamená, 
že C7200 akumulátor rozpoznal. 

Není-li Power Boost úspěšný, můžete proceduru opakovat, dokud neuspěje nebo dokud 
nedojdete k přesvědčení, že akumulátor již není možné oživit. 

 

Upozornění 

Program Power Boost nemůže používat některé z vestavěných bezpečnostních 
prvků analyzéru (jako jsou hlídání teploty a polarity), které závisejí na jeho 
schopnosti akumulátor rozpoznat. 

Z toho důvodu nikdy nespouštějte program Power Boost s inteligentním 
kabelovým adaptérem (Smart Cable). 

Před spuštěním programu Power Boost vždy pečlivě zkontrolujte správnost 
polarity. 

Nedbalost těchto upozornění může způsobit vážné poškození analyzéru 
C7200 nebo akumulátoru. 
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Learn (učení) 

Poznámka: Program je možno použít jen pro 16 kilobitové adaptéry. 

Funkce: Identifikuje kapacitu akumulátoru a uloží parametry jeho zdravotního stavu do 
akumulátorové matice. Ty jsou pak využívány v programu QuickTest.  

Výsledky: Zdravotní stav akumulátoru se uvádí v procentech, třída spolehlivosti jako A 
(vysoká), B (uspokojivá) nebo C (nízká).  

Sekvence: Ke stanovení kapacity aplikuje cyklus nabití – vybití – nabití. Ověří zdravotní stav 
akumulátoru a data uloží do matice programu QuickTest pro daný model.  

Trvání: 4 – 8 hodin dle kapacity akumulátoru. 

Úprava parametrů výukového programu Learn: 

Program Learn vytváří a modifikuje nastavení používaná programem QuickTest pro určitý 
model akumulátoru. K tomu vytváří a modifikuje akumulátorovou matici, která je uložena jako 
součást C-kódu. Tato nastavení tedy můžete ovlivnit spuštěním programu Learn na větším 
počtu akumulátorů stejného modelu, ale nemůžete ovlivňovat způsob, jakým si program 
hodnoty určuje. Obecně platí, že čím více akumulátorů stejného modelu programem Learn 
proženete, tím přesnější budou pro daný model výsledky programu QuickTest. 

Při vytváření matice pro určitý model akumulátoru dosáhnete nejlepších výsledků spuštěním 
programu Learn na alespoň třech akumulátorech s různým zdravotním stavem: 

1. Nejprve spusťte program Learn na akumulátoru, o němž víte, že je v dobrém nebo 
vynikajícím stavu (např. nový). 

2. Spusťte program na akumulátoru s průměrným zdravotním stavem. 

3. Nakonec spusťte program na akumulátoru se špatným průměrným zdravotním 
stavem. 

První akumulátor, který programem proženete, nastaví v matici parametry zdravotního stavu. 
Každý další programem prohnaný akumulátor tuto matici upřesňuje. Pokud tedy nejprve 
proženete programem špatný akumulátor, matice si hodnoty jeho zdravotního stavu vezeme za 
normu pro všechny akumulátory daného modelu a výsledky QuickTestu pak budou nepřesné 
(příliš vysoké). Prohnání dalších dobrých akumulátorů programem tuto tendenci omezí, ale 
zcela ji neodstraní. Lépe je proto v takovém případě matici vymazat a začít znovu, a to s 
dobrým akumulátorem. 

Matici vymažete tím, že změníte některou hodnotu C-kódu (viz stranu 47). 

 

Custom 1, 2, 3, a 4 (uživatelem definovatelné programy) 

Při odeslání analyzéru z výroby jsou tyto program ponechány prázdné. Další informace najdete 
v 9. kapitole Uživatelské programy (strana 50). Programy je možno rovněž natáhnout ze 
softwaru BatteryShop. 
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Trvání údržby 

Následující tabulka uvádí přibližné doby trvání testů a údržby při implicitním nastavení rychlosti 
nabíjení a vybíjení. 

 NiCd a NiMH SLA Li-ion a Li-polymer 

Auto 2,5 – 10 hodin 20 – 40 hodin 6 – 20 hodin 

Charge 1,5 hodiny 10 hodin 4 hodiny 

Prime 5 – 10 hodin 40 – 80 hodin 12 –25 hodin 

OhmTest 5 sekund 5 sekund 5 sekund 

QuickTest všechna chemická složení: přibližně 2 minuty 

Runtime doba závisí na nastaveních 

Self Discharge 30 hodin 60 hodin 50 hodin 

Life Cycling 1500 cyklů (NiCd) 
500 cyklů (NiMH) 

200 – 500 cyklů 1000 cyklů 

Discharge Only 1,5 hodiny 20 hodin 4 hodiny 

Extended Prime 21 – 26 hodin 56 – 96 hodin 28 – 41 hodin 

Learn 4 – 8 hodin   

Boost všechna chemická složení: 70 sekund 

Custom 1, 2, 3, 4 --- --- --- 
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8. kapitola 

 8  Konfigurace akumulátorů a C-kódy 

Konfigurační kódy neboli C-kódy jsou sestavy parametrů akumulátoru, které analyzéru říkají, jak 
má akumulátor udržovat. Jakmile se C-kód zadá, automaticky se uloží do adaptéru, který je pak 
možno mezi stanicemi přesouvat. Adaptéry jsou již pro konkrétní typy akumulátorů 
naprogramovány dostupnými C-kódy.  

V každém adaptéru je možné uložit až 10 C-kódů. Nepoužívané pozice (nulové kódy) zůstávají 
prázdné je je možno naprogramovat. C-kódy je možno zobrazovat, volit, vytvářet, upravovat a 
mazat. Viz část Správa C-kódů na straně 46.  

Poznámka: Není možné upravovat C-kód, jehož program právě běží. 

Při prvním použití inteligentního kabelového adaptéru se na displeji objeví stav „NULL“. Před 
zahájením práce budete muset vytvořit uživatelský C-kód. Další informace najdete v části 
Správa C-kódů. 

C-kód se skládá ze dvou částí: 

• Základní C-kód obsahující program, cílovou kapacitu, chemické složení, napětí a kapacitu. 
Spolu se základními parametry se zobrazuje i jméno C-kódu. 

• Rozšířený C-kód obsahující rychlosti C pro nabíjení a vybíjení, rychlost kapkového dobíjení, 
parametry pro oživování a další parametry pro konkrétní typ akumulátoru. 

Rozšířené parametry C-kódu jsou nastaveny na implicitní hodnoty a v běžném provozu je 
není třeba měnit. 

 

Parametry základního C-kódu 

Základní C-kód má 4 parametry. Ty se zobrazují na prvním podrobném displeji po každém 
vložení adaptéru do stanice a stisknutí tlačítka stanice.  

Bylo-li k C-kódu přidáno i jeho jméno, zobrazí se rovněž na prvním podrobném displeji. 

 

Program 

Tento parametr určuje, který z 16 programů se má spustit. 

 

Cílová kapacita (Target) 

Cílová kapacita je hraniční procentuální hodnota aktuální kapacity akumulátoru porovnaná se 
jmenovitou kapacitou. Této cílové hodnoty je nutno dosáhnout, aby analyzér prohlásil 
akumulátor za vyhovující. V programu Auto slouží i jako prahová hodnota pro stanovení má-li 
se akumulátor oživit. 
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Cílovou kapacitu si můžete určit kdekoliv mezi 50% a 150% jmenovité kapacity. Doporučujeme 
však tyto hodnoty: 

90% K údržbě akumulátorů pro důležité aplikace vyžadující maximální rezervu energie a 
vysokou spolehlivost. Úspěšně projde méně akumulátorů. 

80% Doporučené (implicitní) nastavení nabízející kompromis mezi rezervou energie a 
životností. 

70% Doporučeno pro méně důležité aplikace, kde požadavek na energii není tak striktní 
nebo je jen krátkodobý. Úspěšně projde více akumulátorů. 

 

Cílová kapacita je vyjádřena pouze označením pass/fail (schválen/vyřazen). Neovlivňuje 
výslednou úroveň nabití. Například akumulátor s 90% kapacitou bude schválen, bude-li cílová 
kapacita nastavena na 80%, ale vyřazen, bude-li cílová kapacita nastavena na 100%. 
Akumulátory se vždy nabíjejí plně. 

 

Chemické složení (Type) 

Tento parametr se týká chemického složení akumulátoru. K dispozici jsou hodnoty: NiCd (nikl-
kadmiové), NiMH (nikl-metal-hydridové), SLA (uzavřené olověné) a Li (lithium-iontové nebo 
lithium polymerové). Chemické složení je často uváděno na štítku akumulátoru. 

 

Napětí akumulátoru (Volts) 

Tento parametr se vztahuje k napětí na kontaktech akumulátoru. Napětí je založeno na 
jmenovitém napětí 1,2 V na článek u akumulátorů NiCd a NiMH, 2 V na článek u SLA a 3,6 
V na článek u Li-ion. 

Některé NiCd a NiMH akumulátory mohou výrobci deklarovat na základě jmenovitého napětí 
1,25 V na článek (místo 1,2 V). V takovém případě pak akumulátory mohou vykazovat napětí 
např. 7,5 V nebo 12,5 V. K získání správného použitelného napětí vynásobte tyto hodnoty 
koeficientem 0,96. Tato napětí výsledky testů neovlivní, jelikož slouží pouze jako definice. 

I vy si můžete určit, zda má displej analyzéru zobrazovat napětí jako 1,2 V/článek nebo 1,25 
V/článek (viz Nastavení zobrazení napětí, strana 22).  

Někteří výrobci uvádějí u svých akumulátorů i počet článků. K získání správného napětí 
vynásobte počet článků typem chemického složení. Například napětí šestičlánkového NiCd 
akumulátoru by bylo 6 × 1,2 V = 7,2 V. Na analyzéru tedy použijte 7,2 V. 

 

Jmenovitá kapacita (mAh) 

Jde o jmenovitou kapacitu neboli kapacitu udávanou výrobcem. Jmenovitá kapacita se může 
pohybovat v rozsahu 100 mAh až 24 975 mAh po 25 mAh krocích. 

 

Jméno C-kódu 

Jde o nepovinné jméno, které C-kódu dáte. Není vlastně součástí základního C-kódu, ale při 
používání se objevuje na stejném displeji jako parametry základního C-kódu. Jako jméno 
můžete zadat např. číslo modelu akumulátoru nebo jakékoliv jiné jméno, které vám pomůže 
identifikovat C-kód nebo akumulátor. 
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Parametry rozšířeného C-kódu 

Některé parametry rozšířeného C-kódu jsou rovněž upravovatelné. Zvolené chemické složení 
akumulátoru stanoví, které rozšířené parametry s v daném C-kódu dají upravovat. 

Obecně platí, že rozšířené parametry je možno nechat na výchozích hodnotách. Jestliže ale 
vytváříte nebo upravujete C-kódy pro inteligentní kabelové adaptéry nebo určité typy 
akumulátorů (např. se zvýšenou bezpečností nebo olověné akumulátory Hawker), hodnotám 
parametrů rozšířeného C-kódu je nutno věnovat zvýšenou pozornost. Další informace najdete 
na straně 87 v části Hodnoty rozšířených C-kódů ve zvláštních případech. 

 

Rychlost nabíjení (C-Rate) 

Kapacita 1000 mAh a nabíjecí proud 500 mA bude mít rychlost nabíjení 0,5 C. Nižší nabíjecí 
rychlost C snižuje nabíjecí proud a prodlužuje dobu údržby. Maximální nabíjecí příkon je 40 W, 
o který se dělí obě stanice. Maximální proud pro akumulátory s uváděným napětím na článek 
do 7,2 V je 4000 mA. Maximální proud se redukuje u akumulátorů s vyšším jmenovitým napětím 
(2000 mA u 14,4V akumulátorů).  

 

Rychlost vybíjení 

Kapacita 1000 mAh a vybíjecí proud 500 mA bude mít rychlost vybíjení 0,5 C. Nižší vybíjecí 
rychlost C snižuje vybíjecí proud a prodlužuje dobu údržby. Maximální vybíjecí příkon je 35 W 
na stanici. Maximální proud se redukuje u akumulátorů s vyšším jmenovitým napětím (2400 mA 
u 14,4V akumulátorů). U jednočlánkových NiCd nebo NiMH akumulátorů je maximální vybíjecí 
proud 2500 mA. 

 

Rychlost kapkového nabíjení (jen NiCd a NiMH) 

Tento parametr definuje velikost náboje použitého k udržení nabití akumulátoru po provedení 
údržby.  

Dostupné hodnoty: 1% - 10% hodnoty nabíjecí rychlosti (C-rate). 

 

Rychlost vybíjení při oživování (jen NiCd a NiMH) 

Oživovací vybíjení je pomalé postupné vybíjení poté, co akumulátor dosáhne při vybíjení 
koncového napětí. Při tomto procesu se krystaly narostlé na deskách akumulátoru (tzv. paměť) 
rozpustí a akumulátor se tak často oživí. Dostupné hodnoty: 2% až 20% vybíjecí rychlosti po 
2% krocích. 

 

Úprava kapacity 

Upraví na displeji uváděné hodnoty kapacity při vybíjení vyšší nebo nižší rychlostí C, než jakou 
uvádí výrobce. Používá se převážně u akumulátorů SLA.  

Dostupné hodnoty: –50% až +49% základních hodnot kapacity. 

 

Sledování teploty 

Tento parametr definuje rozsah teplot, při nichž bude stanice provádět údržbu akumulátoru 
(funkce je účinná jen u akumulátorů nebo adaptérů vybavených teplotním senzorem). 

 

Klesající křivka (jen NiCd a NiMH) 

Klesající křivka je hodnota poklesu napětí poté, co akumulátor dosáhne plného nabití. Nabíjecí 
cyklus je ukončen, jakmile pokles napětí dosáhne nastavené hodnoty.  



Konfigurace akumulátorů a C-kódy   8 

 

Cadex Electronics  45 

Dostupné hodnoty: 8 až 64 mV na článek. 

 

Konec vybíjení 

Tento na chemickém složení závislý parametr definuje prahovou hodnotu, na níž se ukončí 
vybíjecí cyklus.  

Dostupné hodnoty:  

• 0,76 – 1,12 V na článek (NiCd, NiMH) 

• 1,36 – 1,95 V na článek (SLA) 

• 2,30 – 3,20 V na článek (Li). 

 

Konec oživování (jen NiCd a NiMH) 

Tento parametr definuje prahovou hodnotu, jejímž dosažením je oživovací cyklus dokončen. 

Dostupné hodnoty: 

• DISABLED (vypnuto) 

• 0,40 – 0,80 V na článek 

 

Metoda nabíjení (jen NiCd a NiMH) 

Tento parametr určuje, jak se budou nabíjet NiCd a NiMH akumulátory. Metoda reverzní zátěže 
vkládá mezi nabíjecí pulsy pulsy vybíjecí. Tím udržuje akumulátor chladný a podporuje 
chemickou reakci plynů.  

Dostupné hodnoty:  

• DC CHARGE (nabíjení stejnosměrným proudem) 

• NO REV LOAD (bez reverzní zátěže)  

• Reverse Load (s reverzní zátěží) 5 – 12%. 

 

Maximální udržovací napětí (jen SLA a Li) 

Tento parametr určuje napětí, které po dokončení údržby udržuje SLA a Li akumulátory ve 
stavu plného nabití.  

Poznámka: Maximální udržovací napětí musí být nižší než níže uvedené maximální nabíjecí 
napětí. 

Dostupné hodnoty:  

• 2,15 – 2,45 V na článek (SLA) 

• 3,90 – 4,35 V na článek (Li) 

 

Maximální nabíjecí napětí (jen SLA a Li) 

Tento parametr definuje u SLA a Li akumulátorů prahovou hodnotu, při jejímž dosažení 
analyzér přestane nabíjet. V té chvíli nabíjecí proud poklesne, zatímco maximální nabíjecí 
napětí je zachováno.  

Dostupné hodnoty:  

• 2,20 – 2,65 V na článek (SLA) 

• 3,90 – 4,35 V na článek (Li-Ion) 
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Konec nabíjení (jen SLA a Li) 

Tento parametr definuje rychlost analyzérem prováděného nabíjení, při níž je akumulátor 
považován za plně nabitý. Jakmile sledovaná rychlost nabíjení klesne pod stanovenou hodnotu, 
akumulátor je je považován za plně nabitý a analyzér dokončí nabíjecí cyklus.  

Způsob, jakým analyzér při nabíjení pracuje s parametrem „konec nabíjení“, je ovlivňován 
nastavením optimalizace nabíjení (viz stranu 28).  

Dostupné hodnoty: 0,01 až 0,10 C 

 

Správa C-kódů 

Je-li volba ASK FOR BATTERY C-CODE zapnuta, je před vložením akumulátoru a zahájením údržby 
nutno zvolit požadovaný C-kód zadat příslušné parametry (viz stranu 27). 

Matice QuickTestu vytvořené programem Learn jsou uloženy v adaptérech akumulátorů jako 
součást C-kódu a lze je proto kopírovat do jiných adaptérů. Každá změna v C-kódu ale 
uloženou matici zcela smaže. 

 

Volba C-kódu 

1. V hlavním displeji stiskněte tlačítko stanice. 

2. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na C-kód, který chcete upravit.  

3. Stiskněte ENTER. 

4. Dle potřeby najeďte pomocí 5 nebo 6 na YES a stiskněte ENTER.  

5. Dvakrát stiskněte ESC, čímž se vrátíte na hlavní displej. 

Vedle čísla C-kódu se na displeji objeví hvězdička, která znamená, že C-kód je aktivní. 

 

Zobrazení C-kódu 

1. V hlavním displeji stiskněte tlačítko stanice. 

2. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na C-kód, který chcete upravit. Na stejném displeji se 
objeví základní parametry C-kódu. 

3. Pomocí 3 nebo 4 najeďte na rozšířené parametry C-kódu. 

4. Jakmile jste si parametry C-kódu prohlédli, stiskněte jednou nebo dvakrát ESC, čímž 
se vrátíte na hlavní displej.  

 

Změna cílové kapacity nebo programu 

Poznámka: Obsahuje-li C-kód matici programu QuickTest vytvořenou programem Learn, každá 
změna C-kódu včetně cílové kapacity nebo zvoleného programu matici vymaže. 

1. V hlavním displeji stiskněte tlačítko stanice. 

2. Stiskněte EDIT. 

3. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na hledaný program. 

4. Pomocí 3 nebo 4 najeďte na pole cílové kapacity. 

5. Pomocí 5 a 6 nebo numerické klávesnice zadejte požadovanou hodnotu. 

6. Stiskněte ENTER. 
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7. Dle potřeby najeďte pomocí 5 nebo 6 na YES a stiskněte ENTER.  

8. Dvakrát stiskněte ESC, čímž se vrátíte na hlavní displej. 

 

Vytvoření a úpravy C-kódu 

Poznámka: Obsahuje-li C-kód matici programu QuickTest vytvořenou programem Learn, každá 
změna C-kódu tuto matici vymaže. 

1. V hlavním displeji stiskněte tlačítko stanice. 

2. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na prázdný C-kód nebo C-kód, který chcete upravovat. 

 Prázdný C-kód neobsahuje informace o chemickém složení akumulátoru (TYPE) a 
napětí (VOLTS) i kapacita (MAH) jsou nastaveny na 0. 

3. Stiskněte EDIT. 

4. Zvolte program, který chcete spustit: 

 a) Pomocí 5 nebo 6 najeďte na základní program, který chcete spustit. 

 b) Stiskněte 4, čímž program zvolíte a přesunete se na TARGET. 

 nebo 

 a) Pomocí 5 nebo 6 najeďte přes základní programy na ADVANCED. 

 b) Stiskněte 4. 

 c) Pomocí 5 nebo 6 najeďte na speciální program, který chcete spustit. 

 d) Stiskněte 4, čímž program zvolíte a přesunete se na TARGET. 

 Od této chvíle můžete kdykoliv stisknout ENTER, čímž dosud provedené změny uložíte 
a úpravu parametrů C-kódů ukončíte. 

5. Pomocí 5 a 6 nebo numerické klávesnice zadejte požadovanou hodnotu cílové 
kapacity (další informace – viz stranu 42). 

6. Stiskněte 4, čímž se přesunete na TYPE. 

7. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na příslušné chemické složení pro daný C-kód. 

8. Stiskněte 4, čímž se přesunete na VOLTS. 

9. Pomocí 5 a 6 nebo numerické klávesnice zadejte napětí (VOLTS) akumulátoru (další 
informace – viz stranu 43). 

10. Stiskněte 4, čímž se přesunete na MAH. 

11. Pomocí 5 a 6 nebo numerické klávesnice zadejte kapacitu akumulátoru v 
miliampérhodinách (mAh) (další informace – viz stranu 43). 

12. Stiskněte ENTER. 

13. Chcete-li parametry rozšířeného C-kódu ponechat ve výchozích hodnotách: 

 a) Stiskněte ENTER ještě jednou. 

 b) Dle potřeby najeďte pomocí 5 nebo 6 na YES a stiskněte ENTER. 

 Chcete-li parametry rozšířeného C-kódu upravovat (obvykle to není nutné): 

 a) Stiskněte 4. 

 b) Upravte hodnoty rozšířeného C-kódu (viz Parametry rozšířeného C-kódu na 
straně 44 a přílohu B – Parametry rozšířeného C-kódu na straně 85): 

• Pomocí 4 a 3 se přesunujte mezi parametry C-kódu. 

• Pomocí 5 a 6 nebo numerické klávesnice změňte hodnoty dle potřeby. 

 c) Stiskněte ENTER. 
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 d) Dle potřeby najeďte pomocí 5 nebo 6 na YES a stiskněte ENTER. 

14. Dvakrát stiskněte ESC, čímž se vrátíte na hlavní displej. 

 Na displeji se objeví hlášení CHANGES ACCEPTED. 

 

Přidání nebo úprava jména C-kódu 

1. V hlavním displeji stiskněte tlačítko stanice. 

2. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na C-kód, jemuž chcete vytvořit nebo změnit jméno. 

3. Stiskněte ALT a pak EDIT. 

4. Pomocí 5 nebo 6 projíždějte velká písmena, malá písmena, interpunkční znaménka, 
číslice a mezerník (který vypadá jako podtržítko). Z nich sestavte jméno. 

5. Pomocí 3 nebo 4 přesouvejte kurzor mezi jednotlivými pozicemi písmen ve jméně. 
K dispozici jich máte 10. 

6. Stiskněte ENTER. 

7. Dle potřeby najeďte pomocí 5 nebo 6 na YES a stiskněte ENTER.  

8. Dvakrát stiskněte ESC, čímž se vrátíte na hlavní displej. 

 

Resetování parametrů rozšířeného C-kódu na implicitní hodnoy 

Poznámka: Obsahuje-li C-kód matici programu QuickTest vytvořenou programem Learn, každá 
změna C-kódu tuto matici vymaže. 

1. V hlavním displeji stiskněte tlačítko stanice. 

2. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na C-kód, jehož rozšířené parametry chcete resetovat. 

3. Stiskněte FN a pak 1. 

4. Dle potřeby najeďte pomocí 5 nebo 6 na YES a stiskněte ENTER.  

5. Dvakrát stiskněte ESC, čímž se vrátíte na hlavní displej. 

Další informace viz Implicitní hodnoty rozšířeného C-kódu (strana 85). 

 

Smazání C-kódu 

1. V hlavním displeji stiskněte tlačítko stanice. 

2. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na C-kód, jenž chcete smazat. 

3. Stiskněte FN a pak 0. 

4. Dle potřeby najeďte pomocí 5 nebo 6 na YES a stiskněte ENTER.  

5. Dvakrát stiskněte ESC, čímž se vrátíte na hlavní displej. 

 

Kopírování C-kódu (včetně matice programu QuickTest) 

1. Zkontrolujte, je-li v analyzéru osazen adaptér s C-kódem, který chcete zkopírovat 
(zdrojový adaptér), a adaptér, do něhož chcete C-kód zkopírovat (cílový adaptér), a 
zda v nich nejsou vložené akumulátory. (Zdrojový adaptér může být i cílovým 
adaptérem.) 

2. V hlavním displeji stiskněte tlačítko stanice zdrojového adaptéru. 

3. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na C-kód, jenž chcete zkopírovat. 

4. Stiskněte FN a pak 3. 
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5. Stiskněte tlačítko stanice cílového adaptéru. (Může to být i tentýž adaptér, tj. stejný 
jako zdrojový.) 

6. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na C-kód, jenž chcete přepsat (většinou prázdný C-kód). 

 Prázdný C-kód neobsahuje informace o chemickém složení akumulátoru (TYPE) a 
napětí (VOLTS) i kapacita (MAH) jsou nastaveny na 0. 

7. Stiskněte ENTER. 

8. Dle potřeby najeďte pomocí 5 nebo 6 na YES a stiskněte ENTER.  

9. Dvakrát stiskněte ESC, čímž se vrátíte na hlavní displej. 

 

Kopírování všech C-kódů (včetně matic programu QuickTest) z jednoho adaptéru do druhého 

1. Zkontrolujte, je-li v analyzéru osazen adaptér s C-kódem, který chcete zkopírovat 
(zdrojový adaptér), a adaptér, do něhož chcete C-kód zkopírovat (cílový adaptér), a 
zda v nich nejsou vložené akumulátory.  

2. V hlavním displeji stiskněte FN a pak 6. 

3. Stiskněte tlačítko stanice s adaptérem do něhož chcete C-kódy zkopírovat. 

4. Dle potřeby najeďte pomocí 5 nebo 6 na YES a stiskněte ENTER.  

5. Dvakrát stiskněte ESC, čímž se vrátíte na hlavní displej. 

 

 



9   Uživatelské programy 

50   Analyzér akumulátorů C7200 

9. kapitola 

 9  Uživatelské programy 

Upozornění:  

Pracovat s těmito vlastnostmi doporučujeme pouze pokročilým uživatelům. 

Tvorba uživatelských programů vyžaduje dobrou znalost akumulátorů i analyzéru. 
Použití postupů odporujících specifikaci nebo doporučením výrobce akumulátoru 
může akumulátor poškodit. 

Pokud uživatelské programy často upravujete, rozhodně doporučujeme používat 
software BatteryShop. Grafické uživatelské rozhraní BatteryShopu usnadňuje 
programování. Podrobné instrukce získáte od služby Online Help programu 
BatteryShop.  

 

Uživatelské programy dokážou řídit prakticky jakoukoliv sekvenci údržbových cyklů. Jsou 
uloženy v analyzéru a lze je přiřadit kterémukoliv C-kódu v adaptéru. 

Uživatelský program se skládá z 1. až 5. fáze a fáze DONE (Hotovo). 

• Každá z pěti fází sestává ze dvou cyklů, testu a rozhodnutí TRUE (ano) nebo FALSE (ne) dle 
vývojového diagramu na obr. č. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Proces uživatelských programů – 1. až 5. fáze  

 

• Fáze Done má pouze jeden cyklus a nepostupuje dál do žádného cyklu. 

 

Analyzér projde 1. fází a poté postupuje po cestě určené v každé fázi rozhodnutím IF, ELSE nebo 
THEN.  

 

Předchozí fáze 

Cyklus 1 
(akce) 

Ne Test  
(rozhodování  

Ano/Ne) 

Cyklus 2 
(akce) 

Ano 

Výsledek (akce 
v případě ELSE 

= jinak) 

Výsledek (akce 
v případě 

THEN = pak) 
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Cyklus 1 a cyklus 2 

V 1. až 5. fázi může být v rámci cyklu 1 nebo 2 provedeno sedm různých akcí. 

 

Akce Popis 

Přeskočit cyklus  
(Skip Cycle) 

Přeskočí cyklus a přejde na další cyklus nebo na TEST. 

Doba vybíjení 
(Discharge Time)  
(000:00:00 při 100%) 

Po stanovenou dobu (ve formátu hhh:mm:ss)* akumulátor 
vybíjí vybíjecí rychlostí zadanou v C-kódu. 

Nastavení 50% bude vybíjet proudem o velikosti 50% 
vybíjecí rychlosti uvedené v C-kódu viz stranu 44. 

Doba nabíjení 
(Charge Time)  
(000:00:00 při 100%) 

Po stanovenou dobu (ve formátu hhh:mm:ss)* akumulátor 
nabíjí nabíjecí rychlostí zadanou v C-kódu. 

Doba oživování 
(Recondition Time)  
(000:00:00) 

Po stanovenou dobu (ve formátu hhh:mm:ss)* akumulátor 
oživuje (hluboce vybíjí) oživovací vybíjecí rychlostí zadanou 
v rozšířeném C-kódu. 

Tento cyklus se u SLA a Li akumulátorů přeskakuje, jelikož 
tyto akumulátory nelze oživovat. Tento cyklus je možno 
použít pouze po vybíjecím cyklu. 

Doba kapkového nabíjení 
(Trickle Charge Time) 
(doba klidu 000:00:00) 

Po stanovenou dobu (ve formátu hhh:mm:ss) NiCd a NiMH 
akumulátory nabíjí rychlostí kapkového nabíjení zadanou 
v rozšířeném C-kódu.  

Tento cyklus se u SLA a Li akumulátorů přeskakuje. 

Doba klidu 
(Rest Time) 
(doba klidu 000:00:00) 

Po stanovenou dobu (ve formátu hhh:mm:ss) nepřipojuje 
žádný elektrický proud. 

Čas musíte zadat, jinak se cyklus přeskočí. 

OhmTest S akumulátorem provede OhmTest.  
 

*Jestliže použijete implicitně nastavenou dobu 000:00:00, analyzér bude s akumulátorem 
pracovat dle parametrů „konec nabíjení“, „konec vybíjení“ a „konec oživování“ nastavených 
v rozšířených C-kódech. Maximální dostupná hodnota je 200:59:59. 

 

Test 

Testovací cyklus má tři části: 

• Rozhodnutí IF popisuje podmínku, která musí být pro testovaný akumulátor splněna (ano) 
nebo nesplněna (ne). 

• Rozhodnutí THEN popisuje akci, která se provede, jestliže akumulátor testem projde 
úspěšně (splní podmínku). 

• Rozhodnutí ELSE popisuje akci, která se provede, jestliže akumulátor testem projde 
neúspěšně (nesplní podmínku). 
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Rozhodnutí IF (jestliže) 

Při nastavování testů u fází 1 až 5 si můžete vybrat z desíti podmínek neboli rozhodnutí IF. 

 

Podmínka Popis 

Skip Test (Přeskoč test) Přejde na rozhodnutí ANO. Rozhodnutí NE je ignorováno. 

IF Target Capacity Met  
(Je dosaženo cílové kapacity?) 

Jestliže kapacita během posledního vybíjecího cyklu 
dosáhne cílové kapacity, přejde na rozhodnutí ANO. 
V opačném případě zvolí rozhodnutí NE. 

IF Target Capacity Not Met  
(Není dosaženo cílové 
kapacity?) 

Jestliže kapacita během posledního vybití je pod cílovou 
kapacitou, přejde na rozhodnutí ANO. V opačném případě 
zvolí rozhodnutí NE. 

IF <5% Capacity Increase  
(Je nárůst kapacity <5%?) 

Jestliže je zlepšení kapacity dosažené během posledních 
dvou vybíjecích cyklů menší než 5% (např. poslední vykazuje 
88%, předposlední 85%), přejde na rozhodnutí ANO. 
V opačném případě (např. poslední je 90% a předposlední 
80%) zvolí rozhodnutí NE. 

IF >5% Capacity Increase  
(Je nárůst kapacity >5%?) 

Jestliže je zlepšení kapacity dosažené během posledních 
dvou vybíjecích cyklů větší než 5% (např. poslední vykazuje 
90%, předposlední 80%), přejde na rozhodnutí ANO. 
V opačném případě (např. 88% a 85%) zvolí rozhodnutí NE. 

IF Total Capacity <5%  
(Je celková kapacita <5%?) 

Jestliže je kapacita dosažená během posledního vybíjecího 
cyklu menší než 5%, přejde na rozhodnutí ANO. V opačném 
případě zvolí rozhodnutí NE. 

IF Total Capacity >5%  
(Je celková kapacita >5%?) 

Jestliže je kapacita dosažená během posledního vybíjecího 
cyklu větší než 5%, přejde na rozhodnutí ANO. V opačném 
případě zvolí rozhodnutí NE. 

IF User Defined Timeout 
(Uplynul uživatelem definovaný 
čas?) 

Jestliže doba nastavená pro Cycle 1 a Cycle 2 uplyne před 
plným nabitím, vybitím nebo oživením akumulátoru, přejde na 
rozhodnutí ANO. V opačném případě zvolí rozhodnutí NE. 
U kapkového nabíjení a doby klidu program přechází pouze 
na rozhodnutí ANO. 

IF Loop Count < Max 
(Je počet cyklů < maximální?) 

Je-li počet cyklů menší než hodnota nastavená v THEN 
REPEAT X TIMES (pak opakuj X krát) v případě rozhodnutí ANO 
nebo hodnota nastavená v ELSE REPEAT X TIMES (jinak opakuj 
X krát) v případě rozhodnutí NE, přejde na rozhodnutí ANO. 
V opačném případě zvolí rozhodnutí NE. 

IF Loop Count > Max 
(Je počet cyklů > maximální?) 

Je-li počet cyklů větší než hodnota nastavená v THEN REPEAT 
X TIMES (pak opakuj X krát)  v případě rozhodnutí ANO nebo 
hodnota nastavená v ELSE REPEAT X TIMES (jinak opakuj X 
krát) v případě rozhodnutí NE, přejde na rozhodnutí ANO. 
V opačném případě zvolí rozhodnutí NE. 
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Příkazy THEN a ELSE („pak“ a „jinak“) 

Výsledkem rozhodování IF může být deset reakcí. Všechny mohou proběhnout na základě 
příkazu THEN (to když akumulátor splní podmínku neboli projde) nebo příkazu ELSE (to když 
akumulátor podmínku nesplní neboli neprojde). 

 

Příkaz THEN nebo ELSE Popis 

Goto Next Phase 
(Jdi na další fázi) 

Přejde do další fáze. 

Goto Phase 1 
(Jdi na 1. fázi) 

Přejde do 1. fáze. 

Goto Phase 2 
(Jdi na 2. fázi) 

Přejde do 2. fáze. 

Goto Phase 3 
(Jdi na 3. fázi) 

Přejde do 3. fáze. 

Goto Phase 4 
(Jdi na 4. fázi) 

Přejde do 4. fáze. 

Goto Phase 5 
(Jdi na 5. fázi) 

Přejde do 5. fáze. 

Goto Done 
(Jdi na fázi Hotovo) 

Přejde do fáze Done (Hotovo). 

REPEAT 0 times 
(Opakuj 0 krát) 

Zopakuje akce probíhající fáze tolikrát, kolikrát je zde 
zadáno.  

Dostupné hodnoty:  

• 1 – 8  

• FOREVER (neustále). Cyklus se zopakuje 255 krát. Viz 
výše - položky „IF Loop Count < Max“ a „IF Loop Count > 
Max“. 

REST for 000:00:00 
(Zůstaň v klidu na 000:00:00) 

Po zadanou dobu (ve formátu hhh:mm:ss) nepřivede žádný 
elektrický proud. Na displeji se zobrazí zpráva RESTING 
XX:XX (kód 19). 
Po době klidu program přejde do další fáze. 

FAIL 
(Vadný) 

Akumulátor vyřadí jako vadný. Elektricky ho odpojí, na 
displeji zobrazí kód FAIL 16 (neúspěch) a rozsvítí kontrolku 
FAIL. 
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Fáze Done (Hotovo) 

V závěrečné části uživatelského programu můžete provést jednu ze tří akcí. 

Akce Popis 

Ready – No Charge 
(Hotovo – žádné nabíjení) 

Ukončí program. Rozsvítí se kontrolka READY, nepoužívá se 
kapkové dobíjení. 

Ready – Trickle Charge 
(Hotovo – kapkové nabíjení) 

Začne dobíjet akumulátor kapkovým nabíjením rychlostí 
kapkového nabíjení nastavenou v rozšířeném C-kódu. 
Obsahuje i cyklus „záložní údržba“, který po každých 30 
dnech (u SLA akumulátorů po 180 dnech) provede vybití a 
nabití.  

Trickle Charge 
(Kapkové nabíjení) 

Začne dobíjet akumulátor kapkovým nabíjením rychlostí 
kapkového nabíjení nastavenou v rozšířeném C-kódu. 

 

Tvorba a úpravy uživatelského programu 

1. V hlavním displeji stiskněte MENU. 

2. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na PROGRAM SETTINGS a stiskněte ENTER. 

3. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na CUSTOM PROGRAMS a stiskněte ENTER. 

4. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na program, který chcete vytvořit nebo upravit, např. 
CUSTOM 1. 

5. Stiskněte EDIT. Kurzor se zobrazí na fázi 1. 

6. Stiskněte 4, čímž kurzor přesunete do pole  Cycle 1. 

7. Naprogramujte akce, které se mají v tomto cyklu provést: 

 a) Pomocí 5 nebo 6 zvolte akci. 

 b) Stiskněte 4. 

c) V případě potřeby zadejte pomocí tlačítek kurzoru nebo numerické klávesnice další 
potřebná nastavení cyklu a stiskněte 4. 

8. Krok 7 zopakujte i pro cyklus 2 dané fáze. 

9. Naprogramujte test dané fáze: 

a) Pomocí 5 nebo 6 zvolte rozhodování IF neboli test, který chcete provést. 
Dostupné testy jsou popsány na straně 52. 

b) Stiskněte 4. 

c) Pomocí 5 nebo 6 zvolte příkaz THEN neboli akci, kterou chcete provést, v případě 
rozhodnutí ANO (tj. akumulátor testem prošel). Dostupné akce najdete na straně 53. 

d) Stiskněte 4. 

e) Pomocí 5 nebo 6 zvolte příkaz ELSE neboli akci, kterou chcete provést, v případě 
rozhodnutí NE (tj. akumulátor testem neprošel). 

f) Stiskněte 4. 

10. Stiskněte 5, čímž se přesunete do další fáze. 

11. Kroky 6 až 10 zopakujte i pro 2. až 5. fázi. 
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 Jakmile naprogramujete všechny fáze 1 až 5, kurzor se přesune na fázi Done 
(hotovo). 

12. Naprogramujte akci fáze Done: 

a) Stiskněte 4, čímž se přesunete na cyklus 1. 

b) Pomocí 5 nebo 6 zvolte příkaz, který chcete provést (ve fázi Done je pouze jeden 
cyklus). 

13. Jakmile jste zadávání dat ukončili, stiskněte ENTER. 

14. V případě zájmu zadejte jméno programu: 

• Pomocí 5 a 6 můžete projíždět velká písmena, malá písmena, interpunkční 
znaménka, čísla a mezerník (který vypadá jako podtržítko). Všechny tyto znaky 
můžete ve jménu programu použít.  

• Pomocí 3 a 4 můžete přesunovat kurzor mezi jednotlivými pozicemi v jménu 
programu. K dispozici máte sedm znakových pozic.  

15. Stiskněte ENTER. 

16. Dle potřeby najeďte pomocí 5 nebo 6 na YES a stiskněte ENTER. 

17. Dvakrát stiskněte ESC, čímž se vrátíte na hlavní displej. 

 

Příklad uživatelského programu 

NiCd a NiMH akumulátory, které nedosáhnou cílové kapacity, by se měly vždy oživit. Pokud 
akumulátor nedosáhne cílové kapacity ani po oživení, program ho prohlásí za vadný.  

 

Fáze Akce 

1. fáze Akumulátor nabije. 

2. fáze Akumulátor vybije, aby zjistil jeho kapacitu. Jestliže kapacita dosáhla cílové 
kapacity, ukončí program (fáze Hotovo). Jestliže cílové kapacity nedosáhne, 
spustí oživovací cyklus (3. fáze). 

3. fáze  Akumulátor oživí a nabije. 

4. fáze  Akumulátor vybije, aby zjistil jeho kapacitu po oživení. Jestliže kapacita dosáhla 
cílové kapacity, akumulátor nabije (5. fáze). Jestliže cílové kapacity nedosáhne, 
prohlásí akumulátor za vadný. 

5. fáze Akumulátor plně nabije. 

Fáze Hotovo Ukončí program a zapne kapkové nabíjení k uchování dosažené kapacity. 
 

Vývojový diagram na obr. 6 na následující straně ilustruje postup činnosti programu. 
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1. FÁZE: CYKLUS 1 
 
 CYKLUS 2 
 
 
 TEST 
 
 ANO / NE 
 
 
 
2. FÁZE CYKLUS 1 
 
 CYKLUS 2 
 
 
 TEST 
 
 ANO / NE 
 
 
3. FÁZE CYKLUS 1 
 
 CYKLUS 2 
 
 
 TEST 
 
 ANO / NE 
 
 
4. FÁZE CYKLUS 1 
 
 CYKLUS 2 
 
 
 TEST 
 
 ANO / NE 
 
 
 
5. FÁZE CYKLUS 1 
 
 CYKLUS 2 
 
 
 TEST 
 
 ANO / NE  
 
FÁZE HOTOVO 

 

 

 

 

Obr. 6: Vývojový diagram ukázky uživatelského programu 
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PŘEJÍT NA 3. FAZI 

VYBÍT 

PŘESKOČIT 

DOSAŽENO  
CÍL. KAP? 

NABÍT 

PŘESKOČIT 

PŘESKOČIT? 

HOTOVO HOTOVO 

ANO
PŘEJÍT NA 4. FÁZI

ANO
PŘEJÍT NA 5. FÁZI

NE 
VYŘADIT 

HOTOVO 
KAPKOVÉ DOBÍJENÍ 

HOTOVO 
KAPKOVÉ DOBÍJENÍ 

VYŘADIT 

ANO
PŘEJÍT NA

FÁZI HOTOVO
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 10  Kalibrace systému 

S analyzérem C7200 by se měly pravidelně provádět dva typy kalibrací: kalibrace napětí a 
kalibrace adaptéru či stanice. 

 

Kalibrace napětí 

Kalibrace napětí by se měla provádět alespoň jednou ročně. K jejímu provedení potřebujete 
kalibrační soupravu, která obsahuje kalibrační adaptéry a návod k použití. Postup objednání a 
objednací číslo najdete v příloze D na straně 90. 

 

Jak kalibraci napětí provést 

1. Vyjměte oba adaptéry 

2. V hlavním displeji stiskněte MENU. 

3. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na SYSTEM SETUP a stiskněte ENTER. 

4. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na CALIBRATE VOLTAGE a stiskněte ENTER. 

5. Do obou stanic pevně osaďte kalibrační adaptéry. 

6. Počkejte na vyzvání a po něm kalibrační adaptéry vyjměte. 

7. Stiskem tlačítka MENU se vrátíte na hlavní displej. 

8. Stiskněte FN a pak 7. V pravém horním rohu úvodního displeje se zobrazí znak # 
informující o úspěšném ukončení kalibrace. 

 

Servis kalibračních adaptérů 

Každé tři roky zašlete kalibrační adaptéry výrobci, aby provedl jejich autorizovanou kalibraci. 
Autorizační číslo k odeslání (Return Authorization Number) získáte u firmy Cadex. 

 

Kalibrace adaptérů 

Adaptéry by se měly kalibrovat každý rok a pokaždé, kdy adaptér použijete v jiném analyzéru. 
Kalibrace stanice odstraní rozdíly v tolerancích způsobených stárnutím součástek adaptéru a 
kompenzuje ztráty napětí v kabelech a na kontaktech. 

Pokud kalibraci akumulátorových adaptérů neprovedete, analyzér může podávat nepřesné 
informace o kapacitě. To platí obzvláště u akumulátorů s nízkým napětím nebo sestávajících 
pouze z jednoho článku při použití velkého nabíjecího nebo vybíjecího proudu. Ovlivněny 
mohou být i výsledky testů OhmTest a QuickTest, v některých případech velmi výrazně.  

K proceduře použijte zkratovací kabel o síle 10 AWG nebo měděnou desku. 
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Jak kalibraci adaptéru provést 

1. Zkontrolujte, není-li v adaptéru akumulátor. 

2. V hlavním displeji stiskněte FN a pak 8. 

 nebo 

 a) V hlavním displeji stiskněte MENU. 

 b) Pomocí 5 nebo 6 najeďte na SYSTEM SETUP a stiskněte ENTER. 

 c) Pomocí 5 nebo 6 najeďte na CALIBRATE STATION a stiskněte ENTER. 

3. Stiskněte tlačítko stanice, v níž máte adaptér, který chcete kalibrovat. 

4. Kontakty na adaptéru vzájemně zkratujte pomocí krátkého silného vodiče (AWG 10) nebo 
měděné desky. 

 nebo 

 Provádíte-li kalibraci inteligentního kabelového adaptéru, vzájemně spojte jeho kabely. 

 

Upozornění:  

Nikdy nezkratujte kontakty na akumulátoru. 

 

5. Stiskněte ENTER, čímž zahájíte vlastní kalibraci. Ta trvá přibližně 20 sekund. 

6. Po vyzvání vyjměte adaptér. 
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 11  Zprávy a štítky 

Máte-li k analyzéru C7200 připojenou tiskárnu, tiskárnu štítků nebo počítač s programem 
BatteryShop (viz Připojení tiskárny nebo počítače na straně 24), můžete tisknout zprávy a 
štítky. Pomocí funkce Auto-Print můžete rovněž nastavit analyzér tak, aby zprávy o údržbě a 
štítky tiskl automaticky. Jestliže tuto funkci nevyužijete, musíte zprávy o údržbě a štítky 
vytisknout dříve než akumulátor vyjmete z adaptéru. Vyjmutím akumulátoru se totiž stanice 
resetuje a připraví na další akumulátor. Veškeré informace o předchozím akumulátoru se tak 
ztratí. 

 

K dispozici jsou tři zprávy: 

• Battery Service Report (Zpráva o údržbě): Tato zpráva vypíše identifikační číslo 
akumulátoru, podrobné informace o stavu akumulátoru a jeho parametry (chemické složení, 
počet článků, jmenovitou kapacitu a napětí článků). Uvádí i C-kód, provedené cykly, rychlosti 
nabíjení a vybíjení, jakékoliv chybové kódy a konečnou kapacitu. Ukázku zprávy o údržbě 
najdete na obr. 7 na straně 60. 

• System Setup Report (Zpráva o nastavení systému): Tato zpráva uvádí čas, datum, jméno 
firmy, nastavení sériového portu a zvolené k němu připojené zařízení, nastavení protokolu 
událostí a informace o uživatelském programu. Ukázku zprávy o nastavení systému najdete 
na našich internetových stránkách (www.cadex.com). 

• Adapter Setup Report (Zpráva o nastavení adaptéru): Tato zpráva uvádí informace o 
adaptéru a všech v něm uložených C-kódech, včetně všech jejich parametrů. 

 

Můžete tisknout i dva typy štítků: 

• Battery Label (Štítek na akumulátor): Tento štítek uvádí jméno firmy, datum údržby, 
výsledky včetně případných chybových kódů a identifikační číslo akumulátoru (je-li 
k dispozici). Po provedení údržby se tento štítek lepí na akumulátor. 

• Bar-Code Label (Štítek s čárovým kódem): Tento štítek obsahuje čárový kód s informacemi 
o identifikačním čísle akumulátoru nebo o C-kódu. Ukázku štítků s čárovým kódem najdete 
na obr. 8 na straně 61. 

 

http://www.cadex.com
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Obr. 7: Zpráva o údržbě akumulátoru 
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Štítek s čárovým kódem 
obsahujícím C-kód

Štítek s čárovým kódem  
obsahujícím identifikační číslo 
akumulátoru Datum údržby

Identifikace akumulátoru 

Štítek na akumulátor  
uvádějící kapacitu a odpor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Štítky na akumulátory 

 

 

Automatický tisk zpráv a štítků 

Anylyzér C7200 můžete nastavit tak, aby po každé provedené údržbě v okamžiku vyjmutí 
akumulátoru z adaptéru automaticky vytiskl zprávu o provedené údržbě nebo štítek. 

 

Jak automatický tisk nastavit 

1. Zkontrolujte, máte-li k sériovému portu analyzéru připojenou tiskárnu, a proveďte nezbytná 
nastavení portu (viz Připojení tiskárny nebo počítače na straně 24). 

2. V hlavním displeji stiskněte MENU. 

3. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na PRINT UTILITIES a stiskněte ENTER. 

4. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na AUTO-PRINT a stiskněte ENTER. 

5. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na požadovaný tisk LABEL nebo REPORT. Chcete-li automatický 
tisk zrušit, najeďte na NEITHER. 

6. Stiskněte ENTER. 

7. Dle potřeby najeďte pomocí 5 nebo 6 na YES a stiskněte ENTER.  

8. Dvakrát stiskněte ESC, čímž se vrátíte na hlavní displej. 
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Tisk zpráv a štítků 

I když v analyzéru nemáte nastavený automatický tisk štítků nebo zpráv, můžete tisk 
jednotlivých akumulátorů provést ručně. Stejně si můžete vytisknout i štítky s čárovými kódy a 
zprávy o nastavení systému nebo adaptéru. 

Poznámka: Než můžete zprávy nebo štítky tisknout, musí být tiskárna správně nastavena a 
připojena k sériovému portu analyzéru (viz Připojení tiskárny nebo počítače na straně 24). 

 

Tisk zprávy o údržbě  

1. Proveďte na akumulátoru potřebnou údržbu. Akumulátor z adaptéru nevyjímejte. 

2. Stiskněte PRINT. 

3. Stiskněte tlačítko stanice, která obsahuje akumulátor. 

4. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na battery service report. 

5. Stiskněte ENTER. 

Tip: Tisk zprávy o údržbě můžete spustit i příslušnou volbou z nabídky pod PRINT UTILITIES. 

 

Tisk zprávy o nastavení adaptéru  

1. Stiskněte PRINT. 

2. Stiskněte tlačítko stanice, která obsahuje akumulátor. 

3. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na ADAPTER SETUP REPORT. 

4. Stiskněte ENTER. 

Tip: Tisk zprávy o nastavení adaptéru můžete spustit i příslušnou volbou z nabídky pod PRINT 
UTILITIES. 

 

Tisk zprávy o nastavení systému  
1. V hlavním displeji stiskněte MENU. 

2. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na PRINT UTILITIES a stiskněte ENTER. 

3. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na SYSTEM SETUP REPORT a stiskněte ENTER. 

 

Tisk štítku na akumulátor  

1. Proveďte na akumulátoru potřebnou údržbu. Akumulátor z adaptéru nevyjímejte. 

2. Stiskněte PRINT. 

3. Stiskněte tlačítko stanice, která obsahuje akumulátor. 

4. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na BATTERY LABEL. 

5. Stiskněte ENTER. 

Tip: Tisk štítku můžete spustit i příslušnou volbou z nabídky pod PRINT UTILITIES. 

 

Tisk štítku s čárovým kódem s identifikačním číslem akumulátoru  

1. Proveďte na akumulátoru potřebnou údržbu. Akumulátor z adaptéru nevyjímejte. 

2. Stiskněte PRINT. 
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3. Stiskněte tlačítko stanice, která obsahuje akumulátor. 

4. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na ID # BAR CODE LABEL. 

5. Stiskněte ENTER. 

 

Tisk štítku s čárovým kódem s aktivním C-kódem 

1. Stiskněte PRINT. 

2. Stiskněte tlačítko stanice, která obsahuje akumulátor. 

3. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na BAR CODE FOR ACTIVE C-CODE. 

5. Stiskněte ENTER. 
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 12  Protokol událostí 

Protokol událostí archivuje data posledních 50 zvolených událostí. Tato funkce umožňuje 
sledování obecných trendů v údržbě akumulátorů a identifikaci možných problémů. 

 

 
Obr. 9: Ukázka protokolu událostí 

 

Zaznamenávané události 

C7200 umí zaznamenávat několik typů událostí. 

 

Událost Popis 

Chyby Problémy, které zastaví údržbu. 

Varování Problémy, které údržbu nezastaví, ale mohou ovlivnit výkonnost 
akumulátoru. 

Události systému Události zaznamenávané systémem. 

Události akumulátoru Dokončení jednotlivých úkonů během údržbového cyklu 
akumulátoru.  

Akumulátorové cykly Podrobné události údržbového cyklu akumulátoru. 

Totéž na tiskárnu Určí, zda se události mají odesílat i na tiskárnu. 
 

Sami si můžete určit, které z těchto událostí chcete do protokolu zahrnout. 

 

Nastavení typů událostí k zaznamenání do protokolu 

1. V hlavním displeji stiskněte MENU. 

2. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na EVENT LOG a stiskněte ENTER. 

3. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na EVENTS TO LOG a stiskněte ENTER. 

4. U každého typu události: 
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a) Pomocí 5 nebo 6 najeďte na YES v případě, že události chcete zaprotokolovat, nebo na 
NO v případě, že nechcete. 

b) Stiskněte 4, čímž se přesunete na další typ událostí. 

5. Jakmile nastavíte všechny typy událostí k zaprotokolování, stiskněte ENTER. 

6. Dle potřeby najeďte pomocí 5 nebo 6 na YES a stiskněte ENTER.  

7. Dvakrát stiskněte ESC, čímž se vrátíte na hlavní displej. 

 

Funkce protokolu událostí 

Máte-li k sériovému portu analyzéru připojenou tiskárnu, můžete si protokol událostí vytisknout. 
Jinak si můžete 50 posledních událostí zobrazit na displeji. 

Všechny události můžete z protokolu kdykoliv smazat. 

 

Tisk protokolu událostí 

1. Zkontrolujte, máte-li k sériovému portu analyzéru připojenou tiskárnu, a máte-li port správně 
nastaven (viz Připojení tiskárny nebo počítače na straně 24). 

2. V hlavním displeji stiskněte MENU. 

3. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na EVENT LOG a stiskněte ENTER. 

4. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na PRINT EVENT LOG a stiskněte ENTER. 

 

Zobrazení protokolu událostí na displeji 

1. V hlavním displeji stiskněte MENU. 

2. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na EVENT LOG a stiskněte ENTER. 

3. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na VIEW EVENT LOG a stiskněte ENTER. 

4. Pomocí 5 nebo 6 listujte jednotlivými událostmi. 

5. Jakmile prohlížení skončíte, stiskněte ESC. 

6. ESC stiskněte ještě dvakrát, čímž se vrátíte na hlavní displej. 

 

Vymazání všech událostí z protokolu  

1. V hlavním displeji stiskněte MENU. 

2. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na EVENT LOG a stiskněte ENTER. 

3. Pomocí 5 nebo 6 najeďte na CLEAR EVENT LOG a stiskněte ENTER. 

4. Dle potřeby najeďte pomocí 5 nebo 6 na YES a stiskněte ENTER.  

5. Dvakrát stiskněte ESC, čímž se vrátíte na hlavní displej. 
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Pozor! 

Kromě vestavěné záložní baterie nejsou v analyzéru Cadex C7200 žádné 
uživatelem opravitelné součástky. 

Kromě výměny baterie jakákoliv demontáž nebo oprava analyzéru prováděná 
kýmkoliv jiným než autorizovaným servisním střediskem firmy Cadex zruší platnost 
záruky. 

Informace o objednávání a objednací kód viz přílohu D na straně 90. 

 

Výměna primární (vstupní) pojistky 

Jestliže se analyzér po zapnutí nespustí a přívodní šňůra je v pořádku a řádně zastrčená, bude 
možná nutno vyměnit primární (vstupní) pojistku. Informace o objednávání viz přílohu D. 

Jak pojistku vyměnit 

1. Vyjměte oba akumulátory i oba adaptéry, anayzér vypněte a síťovou šňůru vytáhněte ze 
zásuvky.  

2. Pod zásuvkou pro napájecí šňůru najdete kryt pojistky. 

3. Malou mincí nebo šroubovákem otočte krytem proti směru hodinových ručiček a kryt 
otevřete. 

 
 

Obr. 10: Výměna pojistky 

4. Pojistku vyjměte a pečlivě prohlédněte. 

 Je-li vlákno uvnitř přerušeno, pojistku vyměňte. Vlákno někdy vypadá jako celistvé, i když je 
přerušeno. 

5. Kryt zavřete zatlačením a otočením ve směru hodinových ručiček pomocí malé mince nebo 
šroubováku. 

6. Připojte napájecí šňůru a analyzér zapněte. 

 

Malou mincí nebo šroubovákem otočte krytem  
proti směru hodinových ručiček 
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Výměna záložní baterie 

Analyzér C7200 obsahuje třívoltovou lithiovou knoflíkovou baterii (typ CR2032 nebo ekvivalent), 
která po vypnutí napájí paměť s nastaveními. Při běžném používání analyzéru byste měli baterii 
měnit pouze každých sedm až deset let. 

K výměně budete potřebovat: 

• malý šroubovák 

• malý křížový šroubovák 

• nevodivé nebo izolované kombinačky nebo drátové kleště 

• novou třívoltovou lithiovou baterii 

• zemnící pásek na zápěstí nebo jiné zařízení vybíjející statickou elektřinu 

 

Elektrostaticky citlivé zařízení! 

Nejste-li řádně uzemněni, analyzér neotvírejte a nedotýkejte se žádných vnitřních 
součástek. 

 

Jak záložní baterii vyměnit 

1. Vyjměte oba akumulátory i oba adaptéry, anayzér vypněte a síťovou šňůru vytáhněte ze 
zásuvky.  

 

Nepokoušejte se otevřít analyzér, je-li připojen k síti nebo jakémukoliv perifernímu 
zařízení. 

Mohlo by dojít k vážnému úrazu elektrickým proudem nebo poškození 
analyzéru. 

 

2. Zevnitř prohlubně akumulátorové stanice vyšroubujte 3 šroubky. 

3. Vyjměte celou prohlubeň akumulátorové stanice. 

4. Analyzér obraťte vzůru nohama. 

5. Ze spodní desky analyzéru vyšroubujte tři křížové šroubky umístěné podél předního okraje. 

 

 
 

Obr. 11: Vyšroubování spodních šroubků 

 

6. Opatrně obraťte analyzér pravou stranou nahoru a zadní panel natočte k sobě. 

7. Ze zadní desky analyzéru vyšroubujte tři křížové šroubky umístěné podél horního okraje. 

Vyšroubujte tyto 3 šroubky (5. krok) 
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Obr. 12: Vyšroubování zadních šroubků 

 

8. Tahem za jeho zadní část sejměte horní kryt. Kryt zůstává k analyzéru připojen vodiči 
v přední části, nesnažte se ho proto odložit stranou. 

 

 
Obr. 13: Analyzér C7200 s odklopeným horním krytem 

 

9. Baterie se nachází v zadní části analyzéru hned vedle sériového portu (viz. obr. 13 a 14). 
Stávající baterii opatrně vyjměte: 

a) Odsuňte horní příchytku baterie tak, aby nepřekážela. 

b) Pomocí nevodivých nebo izolovaných kombinaček nebo drátových kleští jemně vytáhněte 
baterii z držáčku. Dejte pozor, abyste ji nepoškodili. 

 

Pozor! 

Nepoužívejte kleště s neizolovanými kovovými čelistmi. Baterii byste jimi zkratovali. 

 

Vyšroubujte tyto 3 šroubky (7. krok) 

Záložní baterie 

Vodiče napojující horní kryt  
na hlavní desku 
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10. Do držáčku zasuňte novou baterii, až zacvakne na místo. Její kladný pól musí směřovat 
k přední části analyzéru.  

 
Obr. 14: Detailní pohled na záložní baterii 

 

11. Kryt vraťte na místo a do zadního panelu zašroubujte tři šroubky. Zkontrolujte, zda nedošlo 
ke skřípnutí vnitřních vodičů mezi kryt a základní část analyzéru. 

12. Analyzér opatrně obraťte vzhůru nohama a do spodního krytu zašroubujte tři šroubky. 

13.Analyzér otočte zpět do normální polohy. Osaďte prohlubeň akumulátorové stanice  zajistěte 
ji třemi šroubky. 

14. Připojte napájecí a sériový kabel. 

15. Přístroj zapněte. Všechna nastavení budou ve výchozích hodnotách (jako při výstupu 
z výroby).  Veškerá vlastní nastavení budete tedy muset znovu naprogramovat. 

 

Upgrade firmwaru 

Cadex v určitých časových intervalech poskytuje pro analyzér C7200 upgrade firmwaru. 
Aktualizační soubory se dají většinou stáhnout na počítač z internetu (www.cadex.com) a 
pomocí programu BatteryShop zkopírovat do analyzéru. Instrukce pro provedení upgradu jsou 
vždy přiloženy v elektronické podobě k aktualizačním souborům. 

Stávající verze firmwaru se vždy zobrazuje v levém dolním rohu úvodního displeje analyzéru a 
za lomítkem vedle ní se objeví i stávající verze firmware pro stahování softwarových aplikací: 

 
Tento displej si můžete zobrazit i bez restartování analyzéru. 

 

Jak zkontrolovat verzi firmwaru (zobrazit úvodní displej) 

1. V hlavním displeji stiskněte FN a pak 7. 

2. Stiskem ESC se vrátíte na hlavní displej. 

 

Příchytka 

Záložní baterie 

Držáček 

Firmware pro stahování softwarových aplikací 

Číslo verze firmwaru 

http://www.cadex.com
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Resetování systému 

Systém analyzéru je možno resetovat na výchozí (implicitní) hodnoty a smazat tak staré 
parametry. 

Parametry, které se vracejí na výchozí hodnoty: 

• OhmTest, RunTime, Self-Discharge, Life-Cycling a uživatelské programy 

• Nastavení spuštění akumulátoru 

• Zvuky tlačítek a upozornění 

• Zařízení na sériovém portu 

• Zobrazování napětí 

• Počítadlo údržby (počet analyzovaných akumulátorů) 

 

Jak parametry resetovat a restartovat analyzér 

1. V hlavním displeji stiskněte FN a pak 7. 

2. Stiskem ESC se vrátíte na hlavní displej. 

Poznámka: Tato funkce pracuje i jako hlavní reboot systému. 

 

Čištění analyzéru 

 

Pozor! 

Před zahájením čištění analyzér vypněte a odpojte od sítě. 

Analyzér čistěte pouze vlhkým hadříkem namočeným v mýdlové vodě a nechte ho 
řádně uschnout. V žádném případě nedovolte, aby dovnitř vnikla jakákoliv 
kapalina. 
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14. kapitola 

 14  Řešení problémů a pomoc 

Řešení problémů 

Níže uvedený seznam běžných problémů a jejich řešení odpoví na většinu vašich otázek. 
Podrobný abecedně řazený seznam hlášení na displeji najdete v příloze A - Hlášení na displeji 
začínající na straně 74. Ten vám může pomoci vyřešit problémy, které zde uvedeny nejsou. 

Budete-li přesto potřebovat osobní pomoc, spojte se s naším oddělením technické podpory. 

 

Problém Možné příčiny a řešení 

C7200 se vůbec nezapne. Zkontrolujte, zda odpovídá napájecí napětí na zadním 
štítku. 

Zkontrolujte, je-li napájecí kabel pevně zasunut do 
zástrčky vzadu na analyzéru. 

Zkontrolujte vstupní pojistku. Viz stranu 66. 

Ventilátor mění rychlost. To je v pořádku. 

Heslo je odmítáno, i když žádné 
v analyzéru uloženo není. 

Vyměňte záložní baterii. Viz stranu 67. 

Mění se datum nebo se objevuje 
datum se záporným znaménkem. 

Vyměňte záložní baterii. Viz stranu 67. 

Netisknou se zprávy nebo štítky. Zkontrolujte nastavení sériového portu u sériové tiskárny 
(viz stranu 24). 

Zkontrolujte, je-li sériový port nastaven na odpovídající 
tiskové zařízení (viz stranu 24). 

Zkontrolujte, je-li sériový kabel správně zkonfigurován (viz 
stranu 25). 

Údržba akumulátorů se nespustí. Zkontrolujte, je-li adaptér pevně osazen v analyzéru. 

Zkontrolujte, je-li akumulátor správně a pevně osazen 
v adaptéru. Zkontrolujte, dotýkají-li se kontakty 
akumulátoru kontaktů adaptéru. 

Má-li akumulátor vypínač, zapněte jej. 

Po volbě údržbového programu a C-kódu stiskněte ENTER. 

Zkontrolujte, zda je pro daný akumulátor zvolen správný 
C-kód. 

Napětí akumulátoru je příliš nízké a analyzér ho proto 
nerozpozná. Spusťte program Power Boost (viz stranu 
39). 

Spojení mezi akumulátorem a 
analyzérem je nespolehlivé – jen 
občasné. 

Možná jde o akumulátor se zvýšenou bezpečností. 
V rozšířeném C-kódu změňte metodu nabíjení na DC 
Charge. Snižte rychlost nabíjení a vybíjení, hodnotu konec 
vybíjení snižte na 0,92 V na článek. 
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Problém Možné příčiny a řešení 

Po výpadku proudu program 
neobnovil činnost. 

Proud byl přerušen na více než 60 minut. 

V době výpadku proudu analyzér ukládal informace. 
Jestliže dojde k výpadku právě během ukládání, program 
svou činnost po opětovném zapnutí proudu neobnoví. 

Vyměňte záložní baterii (viz stranu 67). 

Udávané hodnoty kapacity se 
mezi jednotlivými stanicemi liší. 

Zkontrolujte, mají-li stanice stejné C-kódy. 

Proveďte kalibraci stanic (viz stranu 57).   

Samostatný článek dává nestálé 
výsledky. 

Proveďte kalibraci stanice (viz stranu 57). 

V rozšířeném C-kódu nastavte metodu nabíjení kvůli 
nízkému napětí na kontaktech na DC Charge. 

Samostatné články se vybíjejí nebo nabíjejí příliš rychle. 
Snižte rychlost vybíjení a nabíjení na 0,2 C. 

Udávané hodnoty odporu jsou 
trvale vysoké. 

Proveďte kalibraci stanice (viz stranu 57). 

Možná jsou poškozeny kontakty akumulátoru nebo 
adaptéru. 

Akumulátor je vadný. 

Akumulátor je hodnocen jako 
dobrý, ale při provozu v terénu 
nefunguje. 

Použijte OhmTest. Je-li odpor vysoký, akumulátor možná 
není schopen udržet náboj. 

Použijte program Self Discharge (samovybíjení), kterým 
zkontrolujete rozdíl mezi dvěma posledními hodnotami. 
Je-li větší než 30%, akumulátor je vadný. 

 

Manuální aktualizace a další reference 

Jako další zdroj informací a odkazů pro osoby a firmy pracující s akumulátory udržujeme 
internetovou stránku. Podrobné technické a praktické informace o všech aspektech údržby 
akumulátorů najdete na www.cadex.com. 

• Články a technická pojednání 

• Často kladené otázky týkající se akumulátorů 

• Katalog adaptérů  

• Aktualizace uživatelských příruček a firmwaru 

 

http://www.cadex.com
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Technická podpora 

Máte-li technické problémy, které se vám pomocí této příručky ani internetové stránky firmy 
Cadex nepodaří vyřešit, spojte se telefonicky, faxem, e-mailem nebo poštou s naším oddělením 
technické podpory. Sdělte mu prosím následující informace: 

• Výrobní číslo analyzéru 

• Verzi firmwaru. (Tu zjistíte stisknutím FN a pak 7.) 

• Hlášení na displeji nebo kód. 

• Které kontrolky LED svítí nebo blikají. 

• K čemu došlo a co jste právě dělali, když se problém objevil. 

 

U otázek týkajících se akumulátorů nebo adaptérů sdělte i následující: 

• Číslo modelu akumulátoru 

• Číslo adaptéru 

• Používaný C-kód (včetně nastavených parametrů) 

• Hlášení na displeji nebo kód 

 

S oddělením technické podpory firmy Cadex se můžete spojit telefonicky od pondělí do pátku 
mezi 8:00 a 16:30 pacifického času (mínus 9 hodin oproti středoevropskému času). 

• Telefon:  +1 604 231-7777 

• Zelená linka:  +1 800 565-5228 (pouze z USA nebo Kanady) 

• Fax:  +1 604 231-7755 

• E-mail:  service@cadex.com 

• Poštovní adresa: Cadex Electronics Inc. 
 22000 Frasewood Way 
 Richmond, BC 
 Canada V6W 1J6 
 Attn: Product Support 

 

mailto:service@cadex.com
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Příloha A 

 A  Hlášení na displeji 

Tato příloha rozepisuje všechna hlášení, jež se mohou objevit na displeji.  

Hlavní hlášení je první hlášení, které se objeví většinou s kódem. 

 

 
 

Chcete-li zobrazit podrobné hlášení, stiskněte tlačítko stanice. Ve výše uvedeném případě by to 
bylo tlačítko å. 

Hlášení abecedně seřazená dle podrobných hlášení nebo čísel kódů jsou uvedena v této 
kapitole, která uvádí i možné příčiny a jejich odstranění. 

 

Dle podrobného hlášení 

 

 Podrobné hlášení Hlavní hlášení Možné příčiny a jejich odstranění 

A Adapter data invalid 
(Neplatná data 
adaptéru) 

FAIL 209 Neplatná hodnota ve zvoleném C-kódu. C-kód upravte 
nebo smažte a zadejte znovu. 

C-kód není kompatibilní s firmwarem. Novějším 
firmwarem nebylo možno adaptér zkonfigurovat. 
Smažte a znovu zadejte C-kód, resetujte rozšířený 
C-kód na implicitní hodnoty nebo proveďte upgrade 
analyzéru na nejnovější firmware. 

 Adapter inserted 
(Adaptér vložen) 

ADAPT IN Ve stanici byl rozpoznán adaptér. Mělo by se objevit 
hlavní hlášení. Jestliže se tak nestane, adaptér 
vyjměte a osaďte ho znovu. 

Jestliže hlášení přetrvává, zadejte C-kód znovu. 

 Adapter not set up 
(Adaptér nenastaven) 

FAIL 208 V adaptéru není naprogramován C-kód nebo je C-kód 
neplatný. Zadejte C-kód znovu. 

 Adapter removed 
(Adaptér vyjmut) 

ADAPT OUT Adaptér byl ze stanice vyjmut. Jestliže hlášení zůstává, 
stiskněte ESC. 

B Bad adapter 
(Vadný adaptér) 

FAIL 210 Adaptér nebyl analyzérem rozpoznán. Vyjměte jej a 
znovu osaďte. Očistěte zlaté kontakty na spodní straně 
adaptéru. 

Rozšířený C-kód resetujte na implicitní hodnoty nebo 
C-kód smažte a znovu zadejte. 

 Bad fuse or driver 
(Vadná pojistka nebo 

FAIL 160 Analyzér nemůže pomocí stávajících ovladačů dodávat 
do akumulátoru proud. Než se tento kód objeví a 

Číslo kódu Hlavní hlášení 
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 Podrobné hlášení Hlavní hlášení Možné příčiny a jejich odstranění 
(Vadná pojistka nebo 
ovladač) 

do akumulátoru proud. Než se tento kód objeví a 
proces se zastaví, může se na displeji objevit velmi 
malá hodnota proudu (kolem 0 mAh). Na rozdíl od 
primární pojistky, pojistky stanic nemůže uživatel měnit 
sám. 

Než zavoláte o pomoc firmu Cadex, zkontrolujte 
následující prvky: 

• Zkontrolujte, jsou-li kontakty akumulátoru i adaptéru 
čisté. 

• Zkontrolujte, zda jmenovitá hodnota mAh na 
akumulátoru odpovídá nastavení mAh v C-kódu. 

• Možná akumulátor nedokáže snést stávající 
zatížení. V rozšířeném C-kódu snižte nebo zvyšte 
rychlost nabíjení. 

• Možná jde o akumulátor se zvýšenou bezpečností. 
Použijte nastavení I/S (viz stranu 87).  

• Ve stejné stanici vyzkoušejte jiný akumulátor. 

 Batshop mode wait 
(Režim 
s BatteryShopem – 
čekej) 

BATSHOP V analyzéru připojeném na BatteryShop byl rozpoznán 
akumulátor. Mělo by se zobrazit hlavní hlášení. 
Jestliže se tak nestane, v BatteryShopu zkontrolujte C-
kód a jeho správná nastavení pro daný akumulátor. 

 Battery inserted 
(Akumulátor osazen) 

INSERTED V adaptéru byl rozpoznán akumulátor. 

 Battery overcharged 
(Přebitý akumulátor) 

FAIL 176 Stav nabití akumulátoru je příliš vysoký a probíhající 
program proto nemůže pokračovat. 

Je-li běžícím programem QuickTest, akumulátor se 5 
minut vybíjí a QuickTest spustí znovu. To se opakuje 
tak dlouho, dokud stav nabití neklesne pod 90%. 

Je-li běžícím programem OhmTest, program se 
zastaví. Předtím než OhmTest spustíte znovu, musíte 
akumulátor částečně vybít. 

Běží-li automatický OhmTest jako součást jiného 
programu (jako např. Auto nebo Charge), v paměti se 
zaznamená upozornění, základní program OhmTest 
přeskočí a sám dál pokračuje. 

 Battery over temp 
(Přehřátý akumulátor) 

OVERHEAT Akumulátor se při nabíjení přehřál. Do doby, než 
akumulátor vychladne, přejde stanice do režimu klidu 
00:00 (kód 19). 

Pokud pracujete s akumulátorem, který není OEM, 
může mít termistor, který se pro daný adaptér nehodí. 
V takovém případě vypněte v C-kódu sledování 
teploty.  

Poznámka: Z bezpečnostních důvodů není tento krok 
možný u lithiových akumulátorů. Kontaktujte firmu 
Cadex, která vám pomůže adaptér upravit pro váš 
konkrétní akumulátor. 

 Battery removed 
(Akumulátor vyjmut) 

REMOVED 
(Code 17) 

Po dokončení programu byl akumulátor vyjmut. Toto 
hlášení se objeví okamžitě po vytažení akumulátoru. 

 Battery removed 
(Akumulátor vyjmut) 

REMOVED 
(Code 26) 

Pětisekundové zpoždění po vyjmutí akumulátoru po 
skončení programu. 
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 Podrobné hlášení Hlavní hlášení Možné příčiny a jejich odstranění 
(Akumulátor vyjmut) (Code 26) skončení programu. 

 Battery shorted 
(Akumulátor 
zkratován) 

FAIL 122 Akumulátor v počátečním nabíjecím cyklu nepřijímá 
náboj (napětí zůstává nízké). Zkontrolujte, je-li napětí 
akumulátoru nad 0,30 V na článek. Možná bude nutné 
snížit rychlost nabíjení. Pokud nic z toho nepomůže, 
akumulátor vyřaďte. 

 Battery too cold 
(Studený akumulátor) 

COLD WAIT Teplota akumulátoru je po vložení pod stanovenou 
hodnotou. Proces údržby se zahájí automaticky, 
jakmile teplota dosáhne minimální hodnoty nastavené 
v C-kódu. Akumulátor zahřejte na pokojovou teplotu. 

Pokud pracujete s akumulátorem, který není OEM, 
vypněte v C-kódu sledování teploty (viz kód 14, Battery 
over temp.).  

 Battery too hot 
(Horký akumulátor) 

HOT WAIT Akumulátor je po vložení příliš horký. Ochlaďte ho 
nebo s analyzérem pracujte v chladnější místnosti. 

Pokud pracujete s akumulátorem, který není OEM, 
vypněte sledování teploty (viz kód 14, Battery over 
temp.). 

 Battery undercharged 
(málo nabitý 
akumulátor) 

FAIL 175 Stav nabití akumulátoru je příliš nízký a probíhající 
program proto nemůže pokračovat. 

Je-li běžícím programem QuickTest, akumulátor se 5 
minut nabíjí a QuickTest spustí znovu. To se opakuje 
tak dlouho, dokud stav nabití nestoupne nad 20%. 

Je-li běžícím programem OhmTest, program se 
zastaví. Předtím než OhmTest spustíte znovu, musíte 
akumulátor částečně nabít. 

Běží-li automatický OhmTest jako součást jiného 
programu (jako např. Auto nebo Charge), v paměti se 
zaznamená upozornění, základní program OhmTest 
přeskočí a sám dál pokračuje. 

C Calibrate 
(Kalibrace) 

CALIBRATE Probíhá kalibrace. Proces bude dokončen během 20 
sekund. 

 Calibration fault 
(Chyba při kalibraci) 

FAIL 170 Při kalibraci nemůže zkratovanými kontakty procházet 
proud. Zopakujte kalibrační postup. Pro zkratování 
kontaktů se doporučuje vodič 2,5 mm (AWG 10). 

 Cap. improved to 
target 
(Kapacita dosáhla 
cílové hodnoty) 

READY Po původním varování (kód 115 Target capacity not 
met – cílová kapacita nedosažena) bylo dosažena 
nebo překročena cílová kapacita. 

 C-Code locked 
(C-kód uzamčen) 

C-CODE 
LOCKED 

C-kód je uzamčen a není možné ho upravovat. 
Použijte nezamčený C-kód nebo C-kód smažte a 
znovu zadejte. 

 Cell mismatch 
(Nesoulad článků) 

WARNING Pouze pro akumulátory NiCd. Články dosahují plného 
nabití po rozdílné době, takže klesající křivka není 
dobře definována. Program přechází na další cyklus 
jako obyčejně. Počkejte na dokončení programu, 
neboť programy Auto  a Prime se pokusí tento stav 
odstranit. Pokud se to podaří, objeví se kód 192 (Cell 
mismatch corrected – Nesoulad článků odstraněn). 

Možná budete muset klesající křivku v rozšířeném 
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 Podrobné hlášení Hlavní hlášení Možné příčiny a jejich odstranění 
C-kódu zvýšit na hodnotu 32 mV na článek nebo ještě 
více. 

Akumulátor může být starý a jeho provozní doba je už 
kratší. Akumulátor v dalším provozu sledujte nebo jej 
vyřaďte. 

Je-li akumulátor nový, použijte program Prime. 

 Cell mismatch 
corrected 
(Nesoulad článků 
odstraněn) 

READY Cell mismatch (Nesoulad článků) – kód 112 byl 
odstraněn pomocí několika nabíjecích a vybíjecích 
cyklů. Akumulátor můžete nyní normálně používat. 

 Charge complete hot 
(Nabíjení dokončeno 
– horký) 

WARNING Akumulátor je plně nabit, ale teplota dosáhla nebo 
překročila maximální hodnotu nastavenou v C-kódu. 
Podrobnosti - viz kód 154 – Chrg complete temp rise. 

Pokud pracujete s akumulátorem, který není OEM, 
vypněte v C-kódu sledování teploty. 

 Charge current low 
(Nabíjecí proud nízký) 

FAIL 164 Stávající ovladač nemůže dodávat požadovaný 
nabíjecí proud. Viz kód 160 – Bad fuses or driver. 

 Charge cycle 
complete 
(Nabíjecí cyklus 
dokončen) 

END CYCLE Nabíjecí cyklus byl dokončen. Program přechází na 
následující krok. 

 Charge timeout 
(Doba nabíjení 
uplynula) 

FAIL 144 Doba nabíjení přesáhla pro akumulátor očekávanou 
hodnotu. Zkontrolujte, zda jmenovitá hodnota mAh na 
akumulátoru odpovídá nastavení mAh v C-kódu. 

 Charge wait 
(Nabíjení – čekejte) 

CHG WAIT Stanice je pozastavena, dokud nebude k dispozici 
dostatečný proud. Jde o normální jev při práci 
s velkými akumulátory. Údržba se po dodání 
dostatečného proudu automaticky obnoví a pokračuje 
od místa pozastavení. 

 Charging 
(Nabíjení) 

CHARGE Akumulátor se normálně nabíjí. 

 Chrg complete temp 
rise 
(Nabíjení – teplota 
vzrůstá) 

WARNING Akumulátor se normálně nabíjí, ale jeho teplota 
s přibližujícím se stavem „konec nabíjení“ rychle 
stoupá. Počkejte na dokončení procesu. Před 
zahájením dalšího procesu se může objevit příslušné 
hlášení typu WAIT (čekejte), dokud akumulátor 
nevychladne. Možná budete muset v rozšířeném C-
kódu snížit rychlost nabíjení. Možná je akumulátor již 
starý. 

Pokud pracujete s akumulátorem, který není OEM, 
vypněte sledování teploty. 

 Current rise 
(Nárůst proudu) 

WARNING Obecně pouze u olověných (SLA) a lithiových (Li) 
akumulátorů. Při dosažení stavu „konec nabíjení“ se 
najednou zvýšil proud. Je-li akumulátor typu Hawker, 
použijte v C-kódu nastavení Hawker (viz stranu 87). 
Umožněte stanici dokončit údržbu. 

 Cycle resumed 
(Obnovení cyklu) 

RESUMED Obnovena dodávka proudu nebo byl akumulátor znovu 
osazen do adaptéru. 

D Discharge current low 
(Nízký vybíjecí proud) 

FAIL 162 Analyzér není schopen akumulátor vybít. Než se tento 
kód objeví, zobrazí se na displeji velmi nízká hodnota 
proudu (<50 mA). Viz kód 160 – Bad fuse or driver. 
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proudu (<50 mA). Viz kód 160 – Bad fuse or driver. 

 Discharge cycle 
complete 
(Vybíjecí cyklus 
dokončen) 

END CYCLE Vybíjecí cyklus byl dokončen. Program přejde na další 
krok. 

 Discharge timeout 
(Uplynula doba 
vybíjení) 

FAIL 142 Kapacita akumulátoru přesáhla 250% jmenovité 
kapacity. Zkontrolujte, odpovídá-li hodnota mAh na 
akumulátoru nastavené hodnotě C-kódu. Možná bude 
nutno v rozšířeném C-kódu zvýšit rychlost vybíjení.  

 Discharge wait 
(Vybíjení – čekejte) 

DCHG WAIT Stanice je pozastavena, dokud nebude k dispozici 
dostatečný proud. Počkejte dokud se nedokončí 
údržba na ostatních stanicích. 

 Discharging 
(Vybíjení) 

DISCHARGE Akumulátor se normálně vybíjí. 

H Hot at low voltage 
(Horký při nízkém 
napětí) 

FAIL 156 V prvním nabíjecím cyklu dosáhla teplota hodnoty 
nastaveného maxima. Akumulátor ochlaďte na 
provozní teplotu. V C-kódu zvyšte hodnotu sledování 
teploty. 

Možná se zkratovaly interní články nebo je akumulátor 
starý. Sledujte další provoz akumulátoru nebo jej 
vyřaďte. 

Pokud pracujete s akumulátorem, který není OEM, 
vypněte sledování teploty. 

I Insert the battery 
(Vložte akumulátor) 

INSERT Do stanice vložte akumulátor. 

 Intermittent battery 
(Nestále reagující 
akumulátor) 

FAIL 129 Spojení s akumulátorem se během 1 minuty 5× 
přerušilo. Zkontrolujte a očistěte jeho kontakty. 
Zkontrolujte, mají-li kontakty akumulátoru pevné 
spojení. Zkontrolujte, je-li akumulátor správně osazen. 
Možná budete muset v rozšířeném C-kódu snížit 
rychlost nabíjení. 

Na konci vybíjecího cyklu se rozpojily ochranné 
obvody. Zvyšte koncové napětí. 

U akumulátorů se zvýšenou bezpečností použijte 
nastavení I/S. Viz stranu 87. 

L Low voltage negative 
slope 
(Klesající křivka při 
nízkém napětí) 

FAIL 126 V prvním nabíjecím cyklu akumulátor ztrácí náboj vyšší 
rychlostí, než jakou je dodáván. Platí pouze u 
akumulátorů NiCd a NiMH. Možná budete muset 
v C-kódu snížit rychlost nabíjení. 

Je-li akumulátor vysokokapacitní NiCd, snižte rychlost 
nabíjení na 0,5C. V ostatních případech ji snižte na 
0,6C. 

Jestli vše selže, akumulátor vyřaďte. 

 Low voltage temp. 
rise 
(Nárůst teploty při 
nízkém napětí) 

FAIL 152 Při nízkém napětí rychle vzrůstá teplota akumulátoru 
(většinou v prvním stádiu nabíjení). Nabíjení se ukončí. 
Možná budete muset v rozšířeném C-kódu snížit 
rychlost nabíjení. 

Akumulátor je možná starý nebo má zkratované 
články. Vyřaďte jej. 
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Pokud pracujete s akumulátorem, který není OEM, 
vypněte sledování teploty. 

 Low voltage timeout 1 
(Uplynutí doby při 
nízkém napětí 1) 

FAIL 123 Akumulátor přestal přijímat náboj v 1. C-minutě 
nabíjecího cyklu. Viz kód 122 – Battery shorted. 

 Low voltage timeout 2 
(Uplynutí doby při 
nízkém napětí 2) 

FAIL 124 Akumulátor přestal přijímat náboj během 10 C-minut 
nabíjecího cyklu. Viz kód 122 – Battery shorted. 

 Low voltage timeout 3 
(Uplynutí doby při 
nízkém napětí 3) 

FAIL 127 Nabíjení zastaveno. V předepsané době nebylo 
dosaženo požadovaného napětí z důvodu velké 
kapacity akumulátoru pro nastavený nabíjecí proud, 
nesprávného nastavení napětí nebo zkratovaných 
článků. Zkontrolujte hodnoty C-kódů a jmenovité 
hodnoty akumulátoru. Jestliže nízké napětí přetrvává, 
akumulátor vyřaďte. 

N N/A mΩ - OhmTest dosud nebyl proveden, takže není známá 
velikost odporu.  

 No adapter 
(Žádný adaptér) 

NO ADAPT Nebyl vložen adaptér nebo adaptér nebyl rozpoznán. 
Zkontrolujte kontakty. Očistěte je bavlněným hadříkem 
bez otřepů namočeným v lihu. 

 No battery 
(Žádný akumulátor) 

EMPTY Nebyl vložen akumulátor nebo akumulátor nebyl 
rozpoznán. Zkontrolujte kontakty. Má-li akumulátor 
vypínač, zapněte ho. Zkontrolujte, je-li akumulátor 
v odpovídajícím adaptéru, zkontrolujte kontakty 
adaptéru. Všechny kontakty očistěte. Spusťte program 
Power Boost (viz stranu 39). 

 No slope timeout 
zone 1 
(Žádný nárůst, čas 
uplynul v zóně 1) 

FAIL 125 V prvním nabíjecím cyklu akumulátor ztrácí náboj vyšší 
rychlostí, než jakou je dodáván. Platí pouze u 
akumulátorů SLA a Li-Ion. Možná budete muset 
v C-kódu zvýšit rychlost nabíjení. Jestli vše selže, 
akumulátor vyřaďte. 

 Null C-Code in 
adapter 
(V adaptéru je 
prázdný C-kód) 

FAIL 211 Byl zvolen prázdný C-kód. Zvolte naprogramovaný C-
kód nebo zvolený prázdný C-kód naprogramujte. 

O Over voltage 
(Přepětí) 

FAIL 120 Po vložení má akumulátor příliš vysoké napětí. 
Zkontrolujte hodnoty napětí akumulátoru v C-kódu (viz 
stranu 43).  

Možná byly aktivovány bezpečnostní obvody u Li-ion 
akumulátoru. Na zařízení, na němž pracoval, ho 
vybijte. Zkontrolujte elektrolyt.  

Pokud vše selže, akumulátor vyřaďte. 

P Plateau timeout 
(Čas uplynul při 
nerostoucí křivce) 

WARNING Akumulátor byl plně nabit dříve než bylo dosaženo 
podmínek plného nabití. Platí pouze pro akumulátory 
SLA a Li. Možná budete muset v C-kódu zvýšit 
hodnotu „konec nabíjení“. Akumulátor je asi starý a 
jeho provozní doba je kratší, než jakou uvádí výrobce. 

 Power on 
(Napájení zapnuto) 

POWER ON Uvnitř analyzéru detekován elektrický proud. 

 Process completed 
(Proces dokončen) 

FINISHED Údržba akumulátoru byla ukončena. 
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(Proces dokončen) 

 Process suspended 
(Proces přerušen) 

INTERRUPT Akumulátor byl během údržby vyjmut. Chcete-li 
v procesu pokračovat, během 5 sekund vložte 
akumulátor zpět. 

 Program fault 
detected 
(Zjištěna chyba 
programu) 

WARNING Uživatelský program vytvořil chybu a příkaz Next 
(další) nebyl proveden. Program se zastavil. 
Zkontrolujte výsledky rozhodování uživatelského 
programu. 

R  Ready 
(Připraven) 

READY Akumulátor je připraven. Chyby nebo upozornění 
(pokud se vyskytly) byly opraveny. Akumulátor vyjměte 
a můžete jej normálně používat. 

 Recond. timeout 
(Čas oživování 
uplynul) 

WARNING Doba oživování přesáhla pro akumulátor očekávanou 
hodnotu. Program přejde na následující cyklus. Možná 
budete muset v rozšířeném C-kódu zvýšit hodnotu 
Recondition Discharge (viz stranu 44). 

Možná se jedná o akumulátor se zvýšenou 
bezpečností, který má ochranu proti hlubokému vybití. 
U takového akumulátoru použijte nastavení I/S (viz 
stranu 87). 

Články nejsou v souladu. 

Je-li akumulátor nový, použijte program Prime. 

 Reconditioning 
(Oživování) 

RECOND Akumulátor se právě oživuje. 

 Resistance test 
(Odporový test) 

OHMTEST 
(Code 27) 

Probíhá ručně zvolený nebo naprogramovaný 
odporový test. Program se dokončí během 5 sekund. 

 Resistance test 
(Odporový test) 

OHMTEST 
(Code 28) 

Probíhá automatický odporový test v rámci programu 
Life Cycling nebo QuickTest. Program by se měl 
dokončit během 5 sekund. 

 Residance thrs. 
Exceeded 
(Překročena prahová 
hodnota odporu) 

FAIL 135  

 Residance thrs. 
Exceeded 
(Překročena prahová 
hodnota odporu) 

FAIL 136 Odpor akumulátoru v OhmTestu přesáhl nastavenou 
prahovou hodnotu. Program byl dokončen. 

 Resting XX:XX 
(Klid) 

RESTING 
(Code 19) 

Ve stanici probíhá doba klidu nastavená 
v uživatelském programu.  

 Resting XX:XX 
(Klid) 

RESTING 
(Code 21) 

Ve stanici probíhá automatická doba klidu nastavená 
v programu Charge pro akumulátory NiMH, není-li pro 
adaptér zapnuto sledování teploty. 

S Setting up calibration 
(Příprava kalibrace) 

CAL WAIT Stanice se připravuje na proces kalibrace. 

 Shorted or reversed 
(Zkratováno nebo 
obrácená polarita) 

SHORT/REV Po vložení má akumulátor příliš nízké napětí. 
Akumulátor má možná zkratované články. V tom 
případě ho vyřaďte. 

Zkontrolujte, jsou-li jeho kontakty připojeny správně. 

Akumulátor je možná úplně vybitý. Nabijte ho v jeho 
původní nabíječce a pak jej teprve znovu vložte do 
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analyzéru nebo spusťte program Power Boost (viz 
stranu 39). 

Zaznamenáno záporné napětí. Možná je akumulátor 
v adaptéru osazen obráceně. Zkontrolujte, jsou-li 
vodiče akumulátoru zapojeny správně. 

 Soft battery  
(Měkký akumulátor) 

FAIL 128 Při nabíjení rychle roste napětí akumulátoru – i po 
kódu 118 – Soft battery step down. Proces byl 
ukončen. 

Akumulátor je možná přebitý. 10 minut ho vybíjejte a 
pak znovu nabijte. 

Může jít o vysokokapacitní akumulátor. Snižte rychlost 
nabíjení. 

Akumulátor je nový. Připravte ho na první použití 
programem Prime. 

Zkontrolujte, zda se používají správné kontakty.  

 Soft battery step 
down 
(Měkký akumulátor, 
zpomaleno) 

WARNING Při nabíjení rychle roste napětí akumulátoru. Analyzér 
snížil rychlost nabíjení na polovinu a pokusí se údržbu 
dokončit menším proudem. Počkejte na dokončení 
procesu. Jestliže napětí znovu stoupne, zobrazí se kód 
118 – Soft battery a program se ukončí. Možná budete 
muset v rozšířeném C-kódu snížit rychlost nabíjení. 
Jde-li o nový nebo dlouho skladovaný akumulátor, 
spusťte program Prime. 

 Start battery 
processing 
(Údržba zahájena) 

START Byla zahájena údržba akumulátoru. 

 Station calibrating 
(Kalibrace stanice) 

CALIBRATE Stanice je kalibrována. Proces trvá přibližně 10 
sekund. 

 Station off line 
(Stanice odpojena) 

OFFLINE Stanice nezískává z adaptéru informace. Vyjměte 
adaptér a analyzér restartujte. Smažte C-kód, který byl 
pro akumulátor zvolen. Zkontrolujte, zda všechny 
analyzéry mají stejnou verzi firmwaru. Resetujte 
systém (viz stranu 70). 

 Suspended Process 
Aborted 
(Pozdržený proces 
přerušen) 

INTERRUPT Akumulátor byl během údržby vyjmut na dobu delší 
než 5 sekund. Program byl ukončen. 

Pokud pracujete s akumulátorem, který není OEM, 
vypněte sledování teploty. 

 Syst. temp. high: 
cooling 
(vysoká teplota 
systému: chlazení) 

SYST-TEMP Všechny cykly se krátce pozdrží kvůli vysoké teplotě 
uvnitř analyzéru. Údržba bude pokračovat za pár minut 
nebo jakmile vychladne deska s plošnými spoji. 
Jestliže k jevu dochází neustále, přemístěte analyzér 
do chladnější místnosti. 

T Target capacity not 
met 
(Cílová kapacita 
nedosažena) 

WARNING Koncová kapacita akumulátoru je nižší než cílová 
kapacita. Analyzér se pokusí pomocí oživování 
kapacitu zlepšit. Počkejte na dokončení procesu. 
Tento stav se analyzér pokusí odstranit použitím 
programu Auto nebo Prime. Pokud se to podaří, 
zobrazí se kód 195 – Cap. improved to target.  

Zkontrolujte, zda jmenovitá hodnota mAh na 
akumulátoru odpovídá hodnotě C-kódu.  
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Akumulátor je možná starý a jeho provozní doba bude 
kratší, než jakou uvádí výrobce. 

 Thermistor failure  
(Chyba termistoru) 

FAIL 150 Termistor akumulátoru nebo adaptéru je rozpojen nebo 
zkratován. Očistěte kontakty akumulátoru. Akumulátor 
zahřejte na pokojovou teplotu. 

Možná je poškozen termistor akumulátoru. Pro 
kontrolu použijte jiný (dobrý) akumulátor. Ukáže-li se 
testovaný akumulátor vadný, vyřaďte jej. Je-li 
akumulátor v pořádku a zobrazí-li se kód 150 – vada 
termistoru, zavolejte servis firmy Cadex. 

Termistor u akumulátorů, které nejsou OEM nemusí 
odpovídat OEM akumulátorům. V nastaveních 
rozšířeného C-kódu vypněte sledování teploty (nelze u 
Li akumulátorů). 

 Trickle charge 
(Kapkové nabíjení) 

TRKL CHRG Proces oživování byl ukončen a akumulátor se nabíjí. 

Program má zadáno kapkové nabíjení. 

 Trickle charge 
overheat  
(Přehřátí při 
kapkovém nabíjení) 

FAIL 159 Teplota akumulátoru překročila nastavené maximum. 
Kapkové nabíjení se zastaví. Možná budete muset 
v rozšířených C-kódech snížit rychlost kapkového 
nabíjení nebo maximální udržovací napětí. 
Zkontrolujte, zda hodnota mAh uvedená na 
akumulátoru odpovídá hodnotě v C-kódu. Snižte 
teplotu v místnosti. 

Pokud pracujete s akumulátorem, který není OEM, 
vypněte sledování teploty. 

U User programmed 
timeout 
(Uživatelem 
naprogramovaný čas 
uplynul) 

END CYCLE Čas naprogramovaný v uživatelském programu 
uplynul. Program přechází na další krok. 

 

 

Dle kódů 

Kódy jsou seřazeny vzestupně s příslušnými hlavními i podrobnými hlášeními. Možné příčiny a 
jejich odstranění najdete v předcházejícím přehledu Dle podrobného hlášení, který začíná na 
straně 74. 

 

Kód Hlavní hlášení Podrobné hlášení 

000 OFFLINE STATION OFF LINE 

001 NO ADAPT NO ADAPTER 

002 CHARGE CHARGING 

003 TRKL CHRG TRICKLE CHARGE 

004 RECOND RECONDITIONING 

005 READY READY 
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Kód Hlavní hlášení Podrobné hlášení 

006 DCHG WAIT DISCHARGE WAIT 

007 DISCHARGE DISCHARGING 

008 INSERT INSERT THE BATTERY 

009 CHG WAIT CHARGE WAIT 

010 EMPTY NO BATTERY 

011 START START BATTERY PROCESSING 

012 COLD WAIT BATTERY TOO COLD 

013 HOT WAIT BATTERY TOO HOT 

014 OVERHEAT BATTERY OVER TEMP 

015 FINISHED PROCESS COMPLETED 

016 WARNING PROGRAM FAULT DETECTED 

017 REMOVED BATTERY REMOVED 

018 INTERRUPT PROCESS SUSPENDED 

019 RESTING RESTING XX:XX 

020 INSERTED BATTERY INSERTED 

021 RESTING RESTING XX:XX 

022 CAL WAIT SETTING UP CALIBRATION  

023 CALIBRATE STATION CALIBRATING 

026 REMOVED BATTERY REMOVED 

027 OHMTEST RESISTANCE TEST 

028 OHMTEST RESISTANCE TEST 

029 CALIBRATE CALIBRATE 

030 END CYCLE CHARGE CYCLE COMPLETE 

031 END CYCLE DISCHARGE CYCLE COMPLETE 

032 RESUMED CYCLE RESUMED 

033 END CYCLE USER PROGRAMMED TIMEOUT 

034 BATSHOP BATSHOP MODE WAIT 

112 WARNING CELL MISMATCH 

113 WARNING PLATEAU TIMEOUT 

115 WARNING TARGET CAPACITY NOT MET 

116 WARNING TARGET CAPACITY NOT MET 

118 WARNING SOFT BATTERY STEP DOWN 

120 FAIL 120 OVER VOLTAGE 

121 SHORT/REV SHORTED OR REVERSED 

122 FAIL 122 BATTERY SHORTED 

123 FAIL 123 LOW VOLTAGE TIMEOUT 1 

124 FAIL 124 LOW VOLTAGE TIMEOUT 2 

125 FAIL 125 NO SLOPE TIMEOUT ZONE 1 
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Kód Hlavní hlášení Podrobné hlášení 

126 FAIL 126 LOW VOLTAGE NEGATIVE SLOPE 

127 FAIL 127 LOW VOLTAGE TIMEOUT 3 

128 FAIL 128 SOFT BATTERY  

129 FAIL 129 INTERMITTENT BATTERY 

130 WARNING CURRENT RISE 

135 FAIL 135 RESIDANCE THRS. EXCEEDED 

136 FAIL 136 RESIDANCE THRS. EXCEEDED 

142 FAIL 142 DISCHARGE TIMEOUT 

144 FAIL 144 CHARGE TIMEOUT 

146 WARNING RECOND. TIMEOUT 

150 FAIL 150 THERMISTOR FAILURE  

152 FAIL 152 LOW VOLTAGE TEMP. RISE 

154 WARNING CHRG COMPLETE TEMP. RISE 

156 FAIL 156 HOT AT LOW VOLTAGE 

158 WARNING CHARGE COMPLETE HOT 

159 FAIL 159 TRICKLE CHARGE OVERHEAT  

160 FAIL 160 BAD FUSE OR DRIVER 

162 FAIL 162 DISCHARGE CURRENT LOW 

164 FAIL 164 CHARGE CURRENT LOW 

170 FAIL 170 CALIBRATION FAULT 

175 FAIL 175 TEST STOPPED UNDERCHARGED 

176 FAIL 176 TEST STOPPED OVERCHARGED 

188 INTERRUPT SUSPENDED PROCESS ABORTED 

192 READY CELL MISMATCH CORRECTED 

195 READY CAP. IMPROVED TO TARGET 

200 POWER ON POWER ON 

201 ADAPT IN ADAPTER INSERTED 

202 ADAPT OUT ADAPTER REMOVED 

207 SYS-TEMP SYST. TEMP. HIGH: COOLING 

208 FAIL 208 ADAPTER NOT SET UP 

209 FAIL 209 ADAPTER DATA INVALID 

210 FAIL 210 BAD ADAPTER 

211 FAIL 211 NULL C-CODE IN ADAPTER 
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Příloha B 

 B  Parametry rozšířeného C-kódu 

Analyzér C7200 stanovuje parametry rozšířeného C-kódu dle chemického složení akumulátoru 
uvedeného v parametrech základních C-kódů. Tyto hodnoty se hodí pro většinu akumulátorů 
zvoleného typu. V některých případech je ale nutno před zahájením údržby C-kódy změnit. 
Správná nastavení hodnot pro nejběžnější z těchto zvláštních případů jsou uvedena na konci 
této přílohy. 

 

Implicitní hodnoty rozšířených C-kódů 

Tato část uvádí výchozí hodnoty parametrů rozšířených C-kódů pro všechny čtyři základní typy 
chemických složení. 

 

 

Implicitní hodnoty rozšířených C-kódů u NiCd akumulátorů 

 

Parametr Implicitní hodnoty 

Nabíjení 1,00 C (100 mA) 

Kapkové dobíjení 5 % (5 mA) 

Vybíjení 1,00 C (100 mA) 

Oživování 12% (12 mA) 

Úprava kapacity 0% 

Sledování teploty 0 °C – 45 °C 

Klesající křivka 32 mV na článek  

Konec vybíjení 1,00 V na článek  

Konec oživování 0,40 V na článek 

Metoda nabíjení Rev Load 9% (reverzní zatížení) 
 

 

Implicitní hodnoty rozšířených C-kódů u NiMH akumulátorů 

 

Parametr Implicitní hodnoty 

Nabíjení 1,00 C (100 mA) 

Kapkové dobíjení 2 % (2 mA) 

Vybíjení 1,00 C (100 mA) 

Oživování 12% (12 mA) 

Úprava kapacity 0% 
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Sledování teploty 0 °C – 45 °C 

Klesající křivka 16 mV na článek  

Konec vybíjení 1,00 V na článek  

Konec oživování 0,40 V na článek 

Metoda nabíjení Rev Load 9% (reverzní zatížení) 
 

 

Implicitní hodnoty rozšířených C-kódů u olověných akumulátorů (SLA) 

 

Parametr Implicitní hodnoty 

Nabíjení 0,30 C (30 mA) 

Vybíjení 0,10 % (10 mA) 

Úprava kapacity 0% 

Sledování teploty 0 °C – 45 °C 

Max. udržovací napětí 2,25 V na článek  

Max. nabíjecí napětí 2,40 V na článek  

Konec nabíjení 0,05 V na článek  

Konec vybíjení 1,75 V na článek 
 

 

Implicitní hodnoty rozšířených C-kódů u lithiových akumulátorů 

 

Parametr Implicitní hodnoty 

Nabíjení 1,00 C (100 mA) 

Vybíjení 1,00 C (100 mA) 

Úprava kapacity 0% 

Sledování teploty 0 °C – 45 °C 

Max. udržovací napětí 4,05 V na článek  

Max. nabíjecí napětí 4,20 V na článek  

Konec nabíjení 0,05 C  

Konec vybíjení 3,00 V na článek 
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Hodnoty rozšířených C-kódů ve zvláštních 
případech 

Tato část uvádí doporučené hodnoty u konkrétních typů akumulátorů, u nichž se liší 
doporučené hodnoty od implicitních. 

 

 

Akumulátory se zvýšenou bezpečností 

 

Parametr Implicitní hodnoty 

Nabíjení 1,00 C (100 mA)* 

Vybíjení 1,00 % (100 mA)* 

Metoda nabíjení stejnosměrným proudem 

Konec vybíjení 0,96 V na článek 
 

*Jde o doporučené hodnoty. V zájmu zrychlení údržby můžete zkusit i vyšší nabíjecí a vybíjecí 
rychlosti. Jestliže ale obdržíte chybové hlášení, budete muset hodnoty snížit. 

 

 

Olověné akumulátory Hawker 

 

Parametr Implicitní hodnoty 

Vybíjení 0,40 C 

Max. udržovací napětí 2,35 V na článek  

Max. nabíjecí napětí 2,60 V na článek  

Konec vybíjení 1,62 V na článek 
 

 

Gelové olověné akumulátory 

Implicitní hodnoty pro olověné akumulátory (SLA) jsou optimalizovány i pro gelové akumulátory. 

 



C   Specifikace 

88   Analyzér akumulátorů C7200 

Příloha C 

 C  Specifikace 

Hardware 

 

Číslo součástky 07-720-000 

Napájecí napětí 90 - 264 V~  

Frekvence 47 - 63 Hz 

Odběr ze sítě 1,5 A 

Výstupní zátěž Max. celkový nabíjecí výkon 40 W 

 Max. vybíjecí výkon 35 W na stanici 

Proud na stanici Max. 4000 mA 

Provozní teplota 0 °C – 40 °C 

Rozměry  

Šířka 240 mm 

Hloubka 312 mm 

Výška 90 mm 

Hmotnost 3,2 kg 

Přesnost  

Napětí ±1% při maximálním jmenovitém napětí 

Proud ±2,5% při 4000 mA 

Propustnost 2 akumulátory každých 4 až 8 hodin (až 160 akumulátorů měsíčně), 
počítáno s 2 dávkami denně. 

Konektory Tříprvkový napájecí konektor IEC320, napájecí kabel  

 Sériový DB-9 RS-232 

Rozhraní  

Displej Podsvícený, 80 znaků s několika formáty zobrazení (hlavní, podrobné, 
nabídka) 

Kontrolky LED 3 kontrolky stavu (RUN, READY, FAIL = běh, hotovo, chyba) u každé stanice 

Klávesnice Numerická klávesnice se 7 funkčními klávesami, 2 tlačítka stanic a 4 
klávesy pro pohyb kurzoru 

Záruka Omezená dvouletá na součástky i zpracování 

Schválení Testováno a schváleno organizací ITS s tím, že splňuje normy CSA, UL, 
CE 

Volitelné doplňky Software BatteryShopTM pro Windows 
Tiskárna štítků Dymo SE300 
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Přehled vlastností 

 

Podporovaná chem. 
složení 

NiCd NiMH SLA Li-Ion,  
Li-polymer 

Podporovaná uspořádání Všechny typy Všechny typy Gel, Hawker Všechny typy 

Napětí 1,2 – 14,4 V 1,2 – 14,4 V 2,0 – 16,0 V 3,6 – 14,4 V 

Jmenovitá kapacita akum. 100 – 24 975 mAh všechny typy 

Metoda nabíjení Reverzní zátěž Konstantní napětí s omezeným 
proudem 

Zobrazovaný formát     
Kapacita Procento jmenovité hodnoty 
Napětí Voltů na článek nebo voltů 
Teplota °C 
Odpor mΩ 

Frekvence automatické 
údržby (standby) 

30 dnů 30 dnů 180 dnů 30 dnů 

Zabezpečení 3 možné úrovně ochrany heslem (vypnutá, nízká, vysoká) 

Výstupy Štítky na akumulátory, štítky s čárovým kódem, zprávy o údržbě, 
zprávy o nastavení systému 

Podporované tiskárny Devítijehličkové sériové tiskárny kompatibilní s Epson,  
DYMO LabelMaker SE300 
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Příloha D 

 D  Součástky a příslušenství 

Příslušenství nebo náhradní díly na analyzér C7200 si můžete objednat od autorizovaného 
dealera firmy Cadex nebo přímo od Cadex Electronics Inc. 

 

Součástka Katalogové číslo 

Akumulátorový adaptér Navštivte naše internetové stránky 
(www.cadex.com), kde najdete aktualizovaný 
přehled dostupných adaptérů. 

Inteligentní adaptér (univerzální kabelový) 07-110-0115 

Tiskárna štítků DYMO SE300 00-004-3013 

Štítky na akumulátory DYMO – 1500 v roli 00-004-3031 

Štítky na akumulátory pro jehličkové 
tiskárny (kompatibilní s Epson FX-850, 
1,625“ × 0,438“ – balení po 5000)  

88-110-0010 

Převodní kabel sériový/paralelní signál SP2 04-880-0031 

Souprava pro kalibraci napětí (obsahuje 4 
kalibrační adaptéry a návod) 

92-770-0210 

Napájecí kabel 6 stop 69-723-1804 

Návod k obsluze analyzéru C7200 89-307-1012 

Primární pojistka pro C7200 – T1,6 Amp 
250V 

52-546-0160 

Záložní lithiová knoflíková baterie 45-206-0001 
 

http://www.cadex.com

