
Servisní bulletin k nabíječům  Traxxas  DC Peak 

U níže uvedených výrobních sérií nabíječů Traxxas DC Peak nemusí dojít k ukončení nabíjecího procesu 

akumulátoru v případě, že je nabíječ napájen z autozásuvky a současně běží motor automobilu. Běžící 

motor automobilu může generovat rušivý signál, který znemožní korektní funkci nabíječe. Může dojít 

k přebití, a tím i poškození nabíjeného NiMH akumulátoru. 

Pokud nabíječ napájíte ze síťového zdroje 12V, nebo autozásuvky a současně neběží motor automobilu, pak 

nabíječ pracuje správně a mělo by dojít ke správnému ukončení nabíjecího procesu. 

Nové nabíječe mají upravený software tak, aby byla zajištěna vyšší odolnost vůči rušení nebo poklesům 

napětí v autozásuvce. Avšak Traxxas není schopen zcela garantovat, že nabíječ je schopen správně ukončit 

nabíjecí proces akumulátorů v případě, že běží motor v automobilu, neboť úroveň rušení nebo výpadky 

napájení mohou být v různých automobilech různé. Proto doporučujeme používat nabíječ při vypnutém 

motoru automobilu. 

 

1. Nabíječe, kterých se tento problém netýká: 

 Na krabici modelu je nalepena žlutá samolepka s nápisem HIGH OUTPUT!, viz obr. 1 a 2 

 Na přívodním kabelu u auto zástrčky je přilepen etiketa s pokyny a na boční straně je samolepka 

s logem BC, viz obr. 3 

 

Obr. 1: Příklad samolepky High Output! na obalové 

krabici 

 

Obr. 2: Příklad samolepky High Output! na obalové 

krabici 

 

Obr. 3: Etiketa s pokyny na přívodním kabelu nabíječky 

v místě auto zástrčky a samolepka na boční straně. 

 

  

 

  



2. Výrobní série nabíječů s výše uvedeným problémem, které současně nesplňují výše 

uvedenou podmínku číslo 1: 

 HKA14002: DC Peak 2A 5 – 6 čl. NiMH s konektorem Traxxas, viz obr. 4 

 HKA14001: DC Peak 4A 6 – 7 čl. NiMH s konektorem Traxxas, viz obr. 5 

 HKA14019: DC Peak 2A 5 – 6 čl. NiMH s konektorem Tamiya, viz obr. 6 

 HKA14003: DC Peak 2A 5 – 6 čl. NiMH s konektorem Tamiya, viz obr. 7 

 

Obr. 4: DC Peak 2A 5 – 6 čl. NiMH s konektorem 

Traxxas 

 

Obr 5.: DC Peak 4A 6 – 7 čl. NiMH s konektorem Traxxas 

 

Obr 6.: DC Peak 2A 5 – 6 čl. NiMH s konektorem Tamiya 

 

Obr 7.: DC Peak 2A 5 – 6 čl. NiMH s konektorem Tamiya 

 
Pokud jste majitelem modelu Traxxas, který obsahuje nabíječ s uvedeným problémem, obraťte se na Vašeho 

prodejce. Firma Astra, spol. s r. o. zajišťuje bezplatnou výměnu nabíječů způsobem „kus za kus“. Od 

zveřejnění tohoto bulletinu nebudeme akceptovat reklamace na poškozené akumulátory způsobené výše 

uvedeným problémem. 

Modely dodávané firmou Astra, spol. s r. o. od 10. 12. 2014 již obsahují nabíječe s upraveným softwarem a 

tento servisní bulletin se na ně nevztahuje. 

Traxxas, L.P. a firma ASTRA, spol. s r.o. se omlouvají za způsobené problémy. 

 

V Uherském Brodě dne 18. 11. 2014, doplněno 9. 12. 2014 
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