
Návod na provedení kalibrace u notebooků Lenovo 

U některých modelů notebooků Lenovo je nutno pro korektní spolupráci notebooku s baterií mít 

nainstalovaný pomocný software pro správu nabíjení a kalibrace baterie. Při zjištění výrazného poklesu 

kapacity baterie se u těchto modelů notebooků Lenovo nedá použít standardní proces kalibrace baterie 

uveden v našem návodu, ale je nutno použít speciální utilitu pro kalibraci baterie přímo od výrobce. 

Z důvodu mírné komplikovanosti jsme vytvořili následující postup provedení kalibrace. 

Aktuální verzi tohoto software můžete stáhnout na našich webových stránkách : http://www.mobile-

energy.cz v detailu Vámi konkrétně zakoupené baterie a to v záložce „Soubory ke stažení“, nebo ze stránek 

výrobce na adrese http://support.lenovo.com/en_US/downloads/default.page? , kde zadáte modelové číslo 

notebooku „Machine type“ nebo dáte vyhledat přímo model  v záložce “Find product“. 

Pro správnou instalaci software postupujte dle následujících kroků : 

Krok 1 : 
Stažení souboru : Po výběru se Vám potřebný soubor  stáhne do složky „Stažené soubory“ nebo si vyberte 

adresář dle svého uvážení.  

 

Krok 2 : 

Instalace, případně rozbalení souboru: Po stažení souboru na něj poklepejte myší a tím dojde přímo 

k instalaci, nebo u některých verzí s větší velikostí souboru k případnému dialogu o rozbalení souboru, kde si 

opět vyberete adresář pro jeho instalaci a provedete volbu  „Install … now“ a po ukončení instalace stiskněte 

volbu „Finish.“ Poté se utilita doinstaluje a provede se restart notebooku 

 

Krok 3 : 

Před spuštěním vlastní aplikace připojte notebook na externí zdroj napájení – AC adaptér, na který musí být 

notebook připojen po celou dobu činnosti spuštěné aplikace. Dále upozorňujeme, že vlastní kalibrace zabere 

i několik hodin činnosti notebooku, tak s tímto faktem prosím před započetím kalibrace počítejte. 

 

Krok 4 : 

Spuštění Power Manageru : V případě správné instalace se Vám objeví v liště operačního systému Windows 

zelená ikona zobrazující baterii se stavem nabití. Vlastní spuštění provedete klinutím pravým tlačítkem. Po 

spuštění této aplikace proveďte volbu : „Launch Power Manager“ 
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Krok 5 : 

Otevře se Vám následující aplikace, vyberte záložku „Battery“ 

 
 

Krok 6 : 

Proveďte volbu  „Maintenance“ 

 

 

 

 

 

 



Krok 7 :   

Po kontrole správnosti ostatních možností nastavení dle níže uvedeného obrázku spusťte proces kalibrace 

volbou „Perform reset“ 

Krok 4 : 

Krok 8 : 

Před vlastním započetím kalibrace Vás systém informuje následující zprávou o své činnosti. Vlastní kalibrace 

započne provedením volby „Continue“ 

 
 

 

V případě, že si na výše uvedený postup netroufáte, rádi Vám tuto službu provedeme v našich servisních 

střediscích.  

 

 

 


