
 

 

NÁVOD NA NABÍJEČKU NITECORE SC4 

Funkce : 

Maximální nabíjecí rychlost až 3000Ma 
 Nabíjecí proud od 300mA-3000mA je ručně nastavitelný  
 Kompatibilní s 1,2V, 3,7, 4,2V, 4,35V bateriemi  
LCD displej s vysokým rozlišením zobrazuje parametr nabíjení v reálném čase  
Využívá funkci úspory energie  
Nabíjecí program optimalizovaný pro IMR baterie  
Automaticky identifikuje typ baterie a vybírá vhodné náboje a současný proud  
Možnost ručního výběru nabíjecího napětí pro baterii LifeP04 (3.7V) a Li-ionovou baterii (4.35V). 
Automaticky detekuje baterii s malou kapacitou a vybere vhodný nabíjecí proud. 
 Je schopen současně nabít čtyři baterie. 
 Nezávislé ovládací prvky a nabíjejí každý slot 
 Integrovaný port USB kompatibilní se všemi zařízeními USB  
Automatické zastavení nabíjení po dokončení nabíjení  
Ochrana proti přepólování a ochrana před zkratem  
Ochrana ionizujícího akumulátoru 
 Ochrana proti nadměrnému nabíjení  
Zabudovaný monitor teploty zabraňující přehřátí 
 Automaticky detekuje vnitřní odpor.  
Vyrobeno z materiálu odolného proti ohni / plameni PC navržený pro optimální odvod tepla. 
Certifikováno směrnicí RoHS, CE, FCC a CEC.  
 
Technické údaje 

 Vstupní napětí: AC 100-240V 50 / 60Hz A (MAX) 40W DC 12V 3A  
Výstupní: 
 Baterie: 4,35V ±1% / 4,2V  ±1%/ 3,7V ±1% /1,48V ±1% 
 USB :  5V ±5%, 2,1A Max. 
Výstupní proud kompatibilní s Li-ion / IMR / LIFePO4: 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 
13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500 , 17650, 17670, 
18350, 18490, 18500, 18650, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650 
 NI-MH (NiCd): AA, AAA, AAAA, C, D 
 Rozměry: Hmotnost: 385 g, 165 mm x 110 mm x 45 mm, (bez kabelu baterií) 
 
Návod k obsluze: 

Připojení k napájecímu zdroji: 
 Připojte SC4 k externímu zdroji napájení (síťová zásuvka, adaptér do auta atd.) Přes napájecí kabel. Na 
displeji LCD se zobrazí animace zavádění. 
 Vložení baterií: 
 SC4 obsahuje čtyři nezávisle řízené nabíjecí otvory. Do každé zásuvky vkládejte baterie podporovaných 
typů podle označení polarity v zásuvce. Po nabití baterie začne přístroj SC4 nabíjet a zobrazí na displeji 
LCD Stav baterie (Good nebo Poor) podle vnitřní odporu, nabíjecího proudu, napětí baterie, nabíjené 
hodnoty a doby nabíjení. 
 Kontrola baterie a hlášení o chybě:  



 

 

SC4 má ochranu proti přepólování a zkratování. Pokud jsou vloženy baterie s polaritou obrácenou nebo 
zkratovanou, na LCD displeji příslušného kanálu se zobrazí "EE EE"  
Inteligentní nabíjení: 
 SC4 může zvolit vhodné typy a kapacity akumulátorových proudů. Volba proudu ručního nabíjení je také 
k dispozici. SC4 je kompatibilní s: 
 1) nabíjecími bateriemi 3.7V U-ion  

2) nabíjecími bateriemi 3.8V Li-ion (4,35V±1% po úplném nabití)  
3) 1,2V Ni-MH / Ni-Cd dobíjecími bateriemi  
4) 3,2V LIFePO4 na základě inteligentní detekce 
 
Výchozí nastavení: 

 Výchozí nastavení (není ručně nakonfigurováno) SC4: 
 Pro Li - iontové baterie s velkou kapacitou (> 1200mAh) je výchozí proud 2000mA, 4,2V 1% 
 Pro Li - ion baterie s malou kapacitou (<1200mAh) výchozí proud je 500mA, 4.2V 1%. 
 Pro Ni - MH / Ni - Cd baterie je výchozí proud 500mA, 1,48V 1% 
 Poznámka: SC4 může automaticky zvolit nabíjecí režimy pro Ni-MH baterie a 3.7V Li-ion 
 Baterie. LiFePO4 baterie a Li-iontové baterie 3.8V vyžadují manuální nastavení napájecích napětí. 
 Pro baterii o délce 60 mm (2.4”) SC4 automaticky identifikuje kapacitu > 1200mAh.  
 
Klávesové spínače:  

Během nabíjení stiskněte přepínač C pro přepnutí mezi stavy nabíjení 4 kanálů; Stiskněte přepínač V pro 

zobrazení stavu baterie, interního odporu, nabíjecího proudu, napětí baterie, nabíjené hodnoty a doby 

nabíjení na displeji LCD. Podržením přepínače se dostanete do režimu Ruční nastavení; zatímco 

podržením přepínače V upřednostňuje CH1 a CH2 pro nabíjení. Po zadání režimu Ruční nastavení 

stiskněte tlačítko C pro střídání CHG. MODE, STATUS KANÁLU a Režim nastavení dalšího kanálu; 

Stiskněte přepínač V pro volbu Nabíjecí napětí v režimu CHG. MODE a nabíjecí proud v STATUS CHANNEL 

Podržte přepínač V pro zvýšení nabíjecího proudu v STATUS CHANNEL; Podržte přepínač C a ukončete 

režim Manuální nastavení. 

Nastavení nabíjecího napětí: 

 Krok 1: Během nabíjení stiskněte přepínač C pro výběr kanálu a podržte stisknuté tlačítko C pro vstup do 

nastavení  

Krok 2: Po vstupu do režimu nastavení stiskněte opět přepínač C dokud se na displeji neobjeví kontrolka 

CHG, zvoleného kanálu stiskněte tlačítko V pro volbu napětí (3.v / 4.2v / 4.3v). Po úspěšném nastavení 

zahájíte stisknutím tlačítka C začne nabíjet. 

Typ Baterie a kapacita Výchozí proud Max. nabíjecí proud 

Li-ion 

baterie 
>1200mAh 2000mA 3000mA 

<1200mAh 500mA 2000mA 

Ni-Mh 

baterie 
AA/AAA 500mA 2000mA 

ostatní 500mA 2000mA 

 

Krok 1: Stejné jako výše.  



 

 

Krok 2: Po vstupu do režimu nastavení stiskněte tlačítko C, dokud se na obrazovce nezobrazí CHANNEL 

STATUS; . 

 U velkokapacitních baterií (>1200mAh) se volitelný nabíjecí proud pohybuje od 300mA do 3000mA. 

 U baterií s malou kapacitou (<1200mAh) se volitelný nabíjecí proud pohybuje od 300mA do 2000mA. Po 

zvolení příslušného nabíjecího proudu uvolněte spínač C a podržte ho C přepněte znovu stisknutím nebo 

přidržením přepínače V pro nastavení nabíjecího proudu od 300mA do 3000mA: (Krokově po 100mA): 

Manuální nastavení a začněte nabíjet: "FULL se zobrazí na obrazovce po plném dobití.  

Poznámka: 
1. Pokud není další provoz se provádí za 30 vteřin v manuálním nastavení, SC4 se automaticky 

spustí.  

2. Pro velké kapacitní baterie je nabíjecí proud 300mA-3000mA volitelný; u baterií s malou 

kapacitou (stále se zvyšuje o 100mA) je nabíjení zcela dokončeno nabíjením s vybraným 

nastavením Ni-Cd baterie (bez ohledu na kapacitu), 300mA-2000mA je vhodné Poznámka: 

Nitecore navrhuje zvolit nabíjecí proud nižší než 1000 mA (závisí na kapacitě baterií): 

3.  Pro Ni-MH / Ni-Cd baterie nenabíjejte větším než 0,5C proudu. To může způsobit přehřátí. 

Funkce prioritního nabíjení: 

funkce nabíjení v prioritě CH1 a CH2 mohou být vybrány tak: stiskem přepínače C pro přístup k CHI 

nebo CH2, potom držte přepínač V pro upřednostnění zvoleného kanálu (CH1 a CH2 mohou být 

vybrány ve stejnou dobu). Pokud je vybrána možnost CH1 nebo CH2 pro nabíjení v přednostním 

stavu, ostatní kanály se automaticky začnou nabíjet poté, co je baterie v CH1 nebo CH2 plně nabitá.  

Automatická detekce interní odporu baterie:  

Při zapnutí SC4 a nainstalovanými bateriemi SC4 automaticky detekuje vnitřní odpor. 
Pokud je menší než 250m Ohmů na LCD displeji se zobrazí “GOOD”, pokud je vyšších hodnot zobrazí se 
“POOR” 

,aby indikoval a doporučil výměnu baterie U baterií výšších jak 4V bude SC4 zobrazovat 120m Ohmů. 
 

detekci napájení: 

 SC4 automaticky během nabíjení automaticky vypočte a zobrazí nabíjený objem v kanálu STAV 

Ochrana proti vložení baterie opačnou polaritou, na LCD displeji příslušného kanálu se zobrazí "EE 

EE" a displej bliká . 

Úsporný režim:  

Displej se bez akce po 3 minutách ztlumí do úsporného režimu. Při stisknutí jakéhokoliv tlačítka se 

opět rozsvítí. 

PID Systém:  



 

 

Systém PID automaticky řídí nabíjecí teplotu v rámci nabíjení velkým proudem. 

Aktivace baterie: 

SC4 je schopen aktivovat vybité Li-ion baterie SC4 testuje baterie před nabíjením. 
Když je baterie detekována jako poškozená úroveň výkonu kanálu bude blikat, což bude vyžadovat 
ukončení nabíjení. 
 Obnova Li-ion baterie: Po vložení baterie 0V IMR začne blikat LCD displej na displeji SC4, čímž indikuje 

nedobíjecí baterii. V této situaci stiskněte současně tlačítka C a V pro vstup do režimu obnovení, displej 

úrovně výkonu se postupně zvýší. Společnost Nitecore doporučuje vyřadit tuto baterii, pokud se po 

několika pokusech neobnoví. POZNÁMKA: Při pokusu o aktivaci akumulátoru je dočasně zablokována 

ochrana proti přepólování. Zajistěte, aby baterie byly správně vloženy. Pokud tak neučiníte, může dojít k 

požáru a výbuchu. 

Ochrana před dobou nabíjení: SC4 bude samostatně vypočítávat dobu nabíjení každé baterie. Když 

celková doba nabíjení přesáhne deset hodin, automaticky se zastaví nabíjení a zobrazí stav plně nabitý. 

Tím je zabráněno možnému nebo dokonce výbuchu kvůli problému kvality baterie. 

 Nabíjení USB: 

 Maximální nabíjecí proud pro výstup USB je 2.IA. Během nabíjení je výstup USB zablokován, dokud 

nejsou baterie zcela nabité.  

Bezpečnostní opatření: 

1. Nabíječ je určen pouze pro nabíjení nabíjecích akumulátorů Li-ion, IMR, LiFeR04, Ni-MH / NI-Cd. 

Nikdy nepoužívejte nabíječku s jinými typy baterií, protože by to mohlo mít za následek výbuch 

baterie, popraskání nebo netěsnost, což může způsobit poškození majetku nebo zranění osob.  

2. Bezpečná teplota pro nabíječku je mezi -10-40 ° C a bezpečné uložení teplota je  

3. Nabijte baterie podle specifikací na zadní straně. Nenabíjejte akumulátor s nabíječkou Dodržujte 

polantní schémata umístěná na nabíječce. Vždy umístěte články akumulátoru s pozitivním hrotem 

směrem k  

4.  Nevystavujte pracovní nabíječku bez dozoru. Pokud dojde k nějaké poruše, okamžitě ukončete 

provoz  

5.  a obraťte se na návod k obsluze.  

6. Nabíječka je určena pro použití dospělých nad 18 let. Děti do tohoto věku musí být při používání 

nabíječky dohlíženy dospělou osobou.  

7.  Ujistěte se, že jste zvolili a nastavili správný program a nastavení. Nesprávný program nebo 

nastavení může poškodit nabíječku nebo způsobit požár nebo výbuch.  



 

 

8. Nikdy se nepokoušejte nabíjet primární články jako Alikaline, zinek-uhlík, lithium, CR123A, CR2 nebo 

jiné nepodložené chemie kvůli riziku výbuchu a požáru.  

9. Nikdy nenabíjejte poškozenou baterii IMR, protože to může vést ke zkratu nebo dokonce výbuchu 

nabíječky  

10. Nikdy nenabíjejte ani nevybíjejte žádné baterie s důkazem úniku, roztažením / otokem, poškozeným 

vnějším obalem nebo pouzdrem, změnou barvy nebo zkreslení .  

11. Používejte originální adaptér a kabel pro napájení. Chcete-li snížit riziko poškození napájecího 

kabelu, vždy vytáhněte zástrčku spíše než kabel. 

12. Nabíječku nepoužívejte, jestliže se jakkoli zdá být poškozená.  

13. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu světlu, ohřívačům, otevřeným plamenům; vyvarujte se 

extrémně vysokým nebo extrémně nízkým okolním teplotám a náhlým změnám teploty.  

14. Zamezte mechanickému vibračnímu otřesu, protože by mohlo dojít k poškození zařízení  

15. Nepoužívejte zkratové otvory nebo jiné části zařízení. Nedovolte do nabíječky kovové dráty nebo 

jiný  materiál  

16. Nedotýkejte se horkých povrchů. Nabíjecí baterie nebo zařízení se mohou horko při plném zatížení 

nebo při vysokém výkonu nabíjení / vybíjení  

17. Nepřebíjejte ani nepřebívejte baterie. Nabijte vybité baterie co nejdříve  

18. Vyjměte všechny baterie a odpojte nabíječku od zdroje napájení, když ji nepoužíváte.  

19. Otevření, demontáž, změna, manipulace s přístrojem může vést k zneplatnění záruky, kontrola  

20. Používejte pouze pro zamýšlený účel a funkci 

 


