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instrukcja obsługi

Wstęp:
Ładowarka XTAR MC4 jest przenośną ładowarką do akumulatorów Li-ion. 
Ładowarka XTAR MC4 ładuje od jednego do czterech akumulatorów Li-ion 3,6 / 3,7V o 
dowolnej pojemności w rozmiarach 10440, 14500, 14650, 16340, 17500,17670, 18350, 
18500, 18650, 18700. Możliwe jest również ładowanie jednego lub dwóch akumulatorów w 
rozmiarze 22650, 25500 lub 26650 (tylko w skrajnych kanałach ładowarki). Akumulatory 
ładowane są procesem TC/CC/CV. Jest to trzystopniowy proces ładowania ogniw Li-ion 
zapewniający utrzymanie ogniwa w dobrej kondycji poprzez ładowanie odpowiednim prądem 
na każdym etapie i zakończenie procesu ładowania we właściwym momencie.

Poszczególne etapy procesu TC/CC/CV to:
•Faza TC: ogniwa rozładowane poniżej 2,8V są 'wybudzane' niższym prądem.
•Faza CC: po osiągnięciu 2,8V ogniwo ładowane jest stałym prądem 0,5A lub 1A
•Faza CV: gdy ogniwo jest już prawie naładowane ładowarka przełącza się na ładowanie 
malejącym prądem aż do osiągnięcia napięcia 4,2V na ogniwie. Po osiągnięciu 4,2V proces 
ładowania jest ukończony - akumulator jest w pełni naładowany. 
Ładowarka MC4 jest wyposażona w zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją i 
przepięciem. Gdy ładowarka pracuje przy wysokich temperaturach, automatycznie zmniejszy 
ona prąd ładowania aby uchronić akumulator przed przegrzaniem.

Ładowarka Xtar MC4 posiada funkcję reaktywacji ogniw głęboko rozładowanych i ogniw o 
napięciu 0V. Wiele ładowarek na rynku nie jest w stanie naładować takich akumulatorów. 
Wystarczy włożyć głęboko rozładowany akumulator do ładowarki MC4, tak jak przy 
normalnym ładowaniu - ładowarka wykryje rozładowane ogniwo i podejmie próbę jego 
reaktywacji. 

Uwaga! Ogniwa rozładowane poniżej pewnego poziomu ulegają nieodwracalnemu 
uszkodzeniu i ich reaktywacja może być niemożliwa. Należy unikać zbyt głębokiego 
rozładowania akumulatorów Li-ion - może to doprowadzić do znacznego obniżenia ich 
trwałości i pojemności lub doprowadzić do ich całkowitej niesprawności.

Uwaga! Nie należy pozostawiać pracującej ładowarki bez nadzoru.

Instrukcja ładowania:
Przed ładowaniem akumulatorów należy sprawdzić kompatybilność ogniw. 
1. Podłączyć kabel micro USB do ładowarki MC4 i do załączonego w komplecie zasilacza. Po 
poprawnym podłączeniu ładowarki zaświecą się zielone diody przy każdym kanale.
2. Akumulatory w celu naładowania umieścić w ładowarce zachowując poprawną polaryzację. 
Gdy akumulator zacznie się ładować zaświeci się czerwona dioda.
3. Po pełnym ładowaniu akumulatora zaświeci się zielona dioda.

UWAGA!
Ładowarka XTAR MC4 ładuje wyłącznie ogniwa Li-ion 3,6 / 3,7V w rozmiarach 10440, 14500, 
14650, 16340, 17500,17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 22650, 25500, 26650. Stosowanie

innego typu ogniw może doprowadzić do uszkodzenia ładowarki i ładowanego ogniwa.
Produkt przechowywać w miejscu suchym i czystym.
Nie należy rozmontowywać ładowarki – może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
Nie należy używać ładowarki, jeżeli jest ona uszkodzona.

Parametry ładowania

napięcie wejściowe i prąd wejściowy 5V 2A

prąd ładowania w fazie CC

kanały 1 i 4 – 0,5A / 1A
kanały 2 i 3 – 0,5A

prąd ładowania 1A jest osiągalny tylko przy ładowaniu
1-2 akumulatorów w skrajnych kanałach (1 i 4)

napięcie zakończenia ładowania 4,2V ±0,05V 

prąd terminacji @1A <120mA, @0,5A<60ma

temperatura pracy 0-40°C

Wskaźnik LED:
Czerwony: Akumulator jest w trakcie ładowania
                  reaktywacja głęboko rozładowanego ogniwa
                  wystąpiło zwarcie
Zielony: ładowanie zakończone
              brak akumulatora
              słabe połączenie
              tryb czuwania
Brak wskaźnika LED: odwrotna polaryzacja

Zestaw zawiera:
ładowarkę Xtar MC4
kabel micro USB
zasilacz USB

Wskazówki:
Ze względu na różne obsługiwane rozmiary i pojemności  czas reaktywacji ogniw może być 
różny. Reaktywacja ogniwa, które zostało rozładowane poniżej pewnego poziomu może być 
niemożliwa.

Akumulatory naładowane prawie do pełna, tj, o napięciu 4,1V lub wyższym są traktowane 
przez ładowarkę jako naładowane, po ich włożeniu zapala się zielona dioda. Aby doładować 
akumulator którego napięcie wynosi 4,1V lub więcej, należy ogniwo umieścić w ładowarce 
zanim się ją podłączy do zasilania.

Zaleca się wyjęcie akumulatora gdy proces ładowania zostanie zakończony. Akumulator 
pozostawiony w ładowarce będzie ulegał naturalnemu procesowi samorozładowania. Gdy 
napięcie na akumulatorze spadnie poniżej 4,1V ładowarka MC4 wznowi ładowanie.

Ładowarka MC4 jest wyposażona w zabezpieczenie przed zwarciem. Zabezpieczanie to 
uchroni ładowarkę, natomiast nie uchroni akumulatora przed zwarciem wewnętrznym.


