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Úvod 

BC8 je vysokovýkonná a inovatívna nabíjačka, kompatibilná s 1,2V Ni-MH a 
XTAR 1,5V lítiovými batériami, dokáže nabíjať oba typy batérií súčasne. Vstup 
typu C, podporuje rýchle nabíjanie QC3.0, nabíjací prúd 0,5A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Použiť na 

XTAR 1.5V AA / AAA Li-ion batérie alebo 1.2V AA /AAA Ni-MH batérie 

 

Špecifikácia 

Model BC8 

Vstup USB typ C QC3.0 (5V 2A / 9V 2A) 

Konštantný prúd 0,5A 

Medzné napätie  4.2±0.05V / 1.45±0.1V 

Medzný prúd ≤100mA 

Prevádzková teplota 0-40℃ 

Vstup USB-C  

Slot pre batériu 

LED indikátor 
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Ovládanie 

Ⅰ. Funkcia nabíjania 

Po pripojení napájania a vložení batérií sa nabíjačka automaticky začne nabíjať.  
 

Ⅱ. Funkcia aktivácie 0V 
Po vložení batérií nabíjačka automaticky rozpozná a aktivuje oživiteľné batérie. 
 
Význam Farby indikátora 
Zelená: pohotovostný režim/ naplno nabité 
Červená: nabíjanie / aktivácia  
 
Záruka 

V prípade poruchy vezmite prosím výrobok (so záručným číslom) a doklad o 
kúpe predajcovi, aby ste získali popredajný servis. 
 
● 15 - dňová bezplatná výmena. 
● 12 - mesačná bezplatná oprava. Ak sa problémy vyskytnú po 12 mesiacoch, 
ponúkneme bezplatný servis, ale s poplatkom za použité diely. Predajca vás 
pred opravou bude informovať o poplatku za opravu. 
● Bude ponúkaná doživotná technická podpora. 
 
Poznámka: 
 
1. Mechanické poškodenie nie je súčasťou záruky. 
2. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte našu popredajnú e-mailovú 
adresu: service@xtar.cc (pre globálny trh) alebo serviceus@xtar.cc (pre 
americký trh) alebo vášho predajcu. 
 
 
Proti falšovaniu 

1. Zoškrabaním štítku proti falšovaniu na balení získate 18-miestne číslo. 
2. Zadajte číslo na stránku s dotazom na www.xtar.cc  
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Upozornenie 

1. Keď je napájanie nedostatočné, nabíjačka zodpovedajúcim spôsobom zníži 
nabíjací prúd. 
2. Nabíjačka môže nabíjať iba 1,2 V Ni-MH batérie AA/AAA a XTAR 1,5 V lítiové 
batérie. Nenabíjajte nevhodné batérie, ako sú 3,6V/3,7V Li-ion batérie a suché 
články pomocou nabíjačky. 
3. Chráňte nabíjačku pred vlhkosťou, vodou a nadmerným prachom. 
4. Deti by mali nabíjačku používať v sprievode dospelej osoby 
5. Nerozoberajte a nepoužívajte nabíjačku, ak je poškodená. 
6. Ďalšie a aktualizované informácie nájdete na stránke www.xtar.cc. 


