
USB nabíječka Fenix ARE-X1 

Kompaktní USB nabíječka Fenix ARE-X1 je určena k nabíjení jedné Li-Ion baterie rozměru 18650 či 26650. 
Při vložení nabitého akumulátoru funguje i jako záložní zdroj pro nabíjení přes USB zařízení (mobilní telefony, MP3 
přehrávače a další).
Nabíječka je určena pro 3,6V (3,7V) lithium iontové akumulátory s délkou 65 - 70 milimetrů. Nabíjecí proud  až 1000mA, 
dle možností USB zdroje, do kterého bude nabíječkä připojena (počítač, síťový USB zdroj, nabíječka na mobilní telefon 
s micro USB). 
Doba nabíjení se tak může pohybovat zhruba od 4 do 10 hodin. 
Díky minimálním rozměrům je nabíječka vhodná zvláště na cesty. 

Parametry nabíječky: 

• Jeden nabíjecí kanál, nabíjení metodou CC/CV. 

• Ukončení nabíjení při napětí akumulátoru maximálně 4,20V. 

• Nabíjecí proud až 1000mA (dle možností USB zdroje). 

• Podporované li-ion akumulátory: 18650 li-ion, 17670, 26650. 

• Doba nabíjení je obvykle 4 - 10 hodin. Časy se mohou lišit dle stupně vybití a kapacity nabíjených akumulátorů

• Ochrana proti opačnému vložení baterií, zkratu, přebití a příliš hlubokému vybití. 

• Váha nabíječky 42 gramů. 

• Rozměry 104 x 32 x 32 milimetrů. 

• Součástí dodávky je nabíječka a USB kabel. 

Parametry USB výstupu: 

• Při vložení nabitého li-ion akumulátoru funguje i jako záložní USB zdroj pro nabíjení mobilních telefonů a dalších 
USB zařízení. 

• Parametry USB výstupu: 5V, max 1000mA. 

Použití nabíječky: 

Nabíjení akumulátorů: zapojte nabíječku do USB zásuvky a vložte vybitou baterii. Indikační LED během nabíjení 
svítí červeně. Po plném nabití se rozsvítí zeleně. 

Nabíjení USB zařízení (použití jako záložní USB zdroj): Vložte do nabíječky nabitý li-ion akumulátor. Zapojte USB 
kabel do výstupního USB konektoru. Během nabíjení USB zařízení (např. mobilní telefon) bliká indikační LED 
červeně. Po ukončení nabíjení, či vybití akumulátoru indikační LED zcela zhasne. 

Upozornění: 

• Nenabíjejte Li-Ion články, které prošly stavem přílišného vybití (pod 2V). 

• Nevkládejte akumulátory do nabíječky obráceně (opačně polaritou). 

• Při použití nabíječky dbejte na zásady bezpečnosti. 

• Doporučujeme používat kvalitní Li-Ion akumulátory s ochranou elektronikou.

• Není určena pro nabíjení Li-FePO4 akumulátorů (3,2V). 


