
                                                              CZ 
      Micro USB nabíječka Xtar MC2+, 2x1A 
• Procesorem řízený třífázový proces nabíjení TC / CC / CV 
• Napájejte jakoukoli nabíječkou micro USB nebo z portu USB počítače 2A (2000mAh)  

• Reaktivační funkce hluboce vybitých buněk 

• Ochrana: Zkrat, tepelná, opačná polarita 

• Maximální délka baterie 70 mm  
• Hmotnost 45 g 

• Ukončení nabíjení při napětí akumulátoru 4,20 V (+-0,05 V). 
Vhodné pro typ akumulátorů 

3,6 / 3,7 v Li-ion články s jakoukoli kapacitou ve velikostech 10440, 14500, 14650, 16340, 
17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 21600, 22500, 25500, 26650 

Různé fáze procesu TC / CC / CV jsou 

• TC fáze: vyložena buňky pod 2, 85V jsou ‚Awakened‘ nižší proud. 

• fáze CC: Po dosažení 2, 85V buňka je naloženo s konstantním proudem 2x 1A.  

• CV fáze: Když buňka je již téměř nabitá, nabíječ přepne na klesající současném poplatku, 
dokud nedosáhne napětí 4, 2V na buňku. Po dosažení 4, 2V proces nabíjení dokončeno, je 

baterie plně nabitá. 

Ovládání 

Připojte USB kabel do nabíječky a druhý konec do USB rozhraní. 
Adaptér zapojte do sítě (USB slotu zařízení nebo síťového adaptéru (volitelné příslušenství). 

Display si načte vložené akumulátory. 

Varování! 

-Nikdy nenabíjejte bez dozoru! 
-Nebezpečné dětem, hrozí úraz, smrt. 

-Nenabíjejte li-ion články, které prošly stavem přílišného vybití (pod 2V). 

-Nevkládejte akumulátory do nabíječky obráceně (opačně polaritou). 

-Při použití nabíječky dbejte na zásady bezpečnosti. 

-Doporučujeme používat kvalitní chráněné li-ion akumulátory. 
-Není určena pro nabíjení LiFePO4 akumulátorů. 

Po ukončení životnosti produkt zlikvidujte u nás nebo v elektro odpadu. 
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