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Úvod 

Vylepšená verzia nabíjačky Xtar VC4S. Max 3A pre jeden slot, k dispozícii je 

triedenie kapacity a funkcia pre skladovanie, s farebným LCD displejom, 

jasnejšie zobrazuje informácie o nabíjaní. Päť voliteľných nabíjacích prúdov (3A 

/ 2A / 1A / 0,5A / 0,25A).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vstup QC3.0 USB-C  
5V 3A / 9V 2A 

Slot na batériu 

Tlačidlo 

LCD displej 

Napätie batérie 

Kapacita 

Vnútorný odpor 

Typ batérie 

Nabíjací prúd 

LED indikátor 
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Použiť na 

3.6V / 3.7V Li-ion / IMR/INR/ICR : 

10440 / 14500 / 14650 / 16340 / 17335 / 17500 / 17670 / 18350 / 18490 / 18500 

/ 18650 / 18700 / 20700 / 21700 / 22650 / 25500 / 26650 / 32650 

1.2V Ni-MH / Ni-CD : AAAA / AAA / AA / A / SC / C / D 

Poznámka: Je možné nabíjať chránené batérie 20700 / 21700. Nenabíjajte 
batérie, ktoré nie sú na to určené. 
 

Špecifikácia 

 

Model VC4SL 

Vstup QC3.0 (5V 3A / 9V 2A) 

Nastaviteľný konštantný prúd 1x 3A / 2x 2A / 4x 1A / 4x 0.5A 

Medzné napätie 4.2±0.05V / 1.45±0.1V 

Medzný prúd ≤120mA 

Prevádzková teplota 0-40℃ 

 

Ovládanie 

Ⅰ. Funkcia nabíjania 
Pripojte napájanie, vložte batérie a nabíjanie sa začne automaticky.  
 

Ⅱ. Funkcia aktivácie 0V 
Po vložení batérií sa automaticky rozpoznajú a aktivujú. Batérie, ktoré sa 
nedajú aktivovať, budú identifikované ako poškodené batérie a na displeji sa 
zobrazí „Err“, indikátor bude zelený. 
 

Ⅲ. Funkcie tlačidiel 
V režime nabíjania 
- Stlačením tlačidla "Mode" prepnete zobrazenie Cur. (prúd), Cap. (kapacita) a 
IR (vnútorný odpor). 
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- Stlačte "Curr." tlačidlo na prepínanie nabíjacieho prúdu, 
3A/2A/1A/0,5A/0,25A. (Ide o cyklické prepínanie, čo znamená, že nabíjací prúd 
sa po opakovanom stláčaní vráti na pôvodný). 
 
Dlhým stlačením tlačidla "Mode" môžete prepínať režimy medzi režimom 
nabíjania, režimom triedenia ("Grad.") a režimom skladovania ("Store") 
 
 

Ⅳ. Displej LCD 
1. V režime nabíjania 
- Ak sa zobrazí "Cap." po úplnom nabití batérie sa na obrazovke bude 
opakovane zobrazovať "FULL" a kapacita. 
- Ak sa zobrazí "Cur." po úplnom nabití batérie sa na obrazovke bude 
opakovane zobrazovať "FULL" a prúd. 
- Ak sa zobrazí „IR“, po úplnom nabití batérie sa na obrazovke bude opakovane 
zobrazovať „FULL“ a vnútorný odpor batérie. 
 
2. V režime triedenia bude nabíjačka nabíjať batériu, po úplnom nabití batérie 
sa vybije. Po ukončení vybitia nabíjačka opäť plne nabije batériu. 
- Počas nabíjania sa na obrazovke zobrazí „CHG“. 
- Po dokončení triedenie/hodnotenia sa na obrazovke bude opakovane 
zobrazovať „donE“ a kapacita hodnotenia. 
 
3. V režime skladovania bude nabíjať batérie s napätím nižším ako 3,7V/1,2V a 
vybíjať batérie s napätím nad 3,7V/1,2V. 
- Pri nabíjaní zobrazuje "CHG" a napätie batérie; pri vybíjaní ukazuje "dCHG" a 
napätie batérie. 
- Po dokončení procesu ukladania sa opakovane zobrazuje „donE“ a napätie 
batérie. 
 

 

V. Funkcia rýchleho nabíjania 
1. Pri použití adaptéra QC3.0 vložte jednu batériu, ak je jej vnútorný odpor 
dostatočne nízky, bude nabíjanie maximálne 3A a 2A pre dve batérie, 1A pre 3 
batérie alebo 0.5A pre 3 alebo 4 batérie. 
2. Ak adaptér nepodporuje rýchle nabíjanie QC3.0, prúd bude 2A pre jednu 
batériu, 1A pre dve batérie, 0,5A pre 3 alebo 4 batérie 
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VI. Vypnutie jasu 
Po 1 minúte bez akejkoľvek operácie sa obrazovka automaticky prepne do 
režimu nízkeho jasu. Dlho stlačte "Curr." môže tiež vypnúť podsvietenie. 
 
Význam farby indikátora 
 
Zelená: pohotovostný režim/plné nabitie/hodnotenie  

alebo ukladanie dokončené. 
Červená: samokontrola/nabíjanie/aktivácia. 
Nesvieti: napájanie nie je pripojené. 
 
 

Záruka 

V prípade poruchy vezmite prosím výrobok (so záručným číslom) a doklad o 
kúpe predajcovi, aby ste získali popredajný servis. 
● 15 -dňová bezplatná výmena. 
● 24 -mesačná bezplatná oprava. Ak sa problémy vyskytnú po 24 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. Odporúčame vám zaregistrovať sa a prihlásiť sa na www.xtar.cc, aby ste 
získali členskú službu. 
3. 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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Varovanie 

1. Keď je napájanie nedostatočné, nabíjačka zodpovedajúcim spôsobom zníži 
nabíjací prúd. 
2. Nenabíjajte nevhodné batérie nabíjačkou. 
3. Nabíjačku chráňte pred vlhkosťou, vodou a nadmerným prachom. 
4. Deti by mali nabíjačku používať v sprievode dospelej osoby. 
5. Nabíjačku nerozoberajte ani nepoužívajte, ak je poškodená. 
6. Ďalšie a aktualizované informácie nájdete na stránke www.xtar.cc. 
 
 


