
SC4 návod k obsluze 

Ovládaní: 
Připojte nabíječku k el. šňůře na 230V. Vložte kompatibilní akumulátor do slotu nabíječky podle vyznačené polarity.  
 

Inteligentní nabíjení: Nabíječka sama určí, podle vloženého typu a kapacity akumulátoru, optimální typ nabíjení. Po 
vložení aku ,. začne nabíjecí proces a nabíječka ukáže na LCD displeji stav ,, Good'' (dobře) nebo ,, Poor'' (špatně), 
vnitřní odpor, nabíjecí proud, napětí aku., kapacitu a nabíjecí čas. 
 

Při vyskytnutí chyby se na displeji zobrazí ,, EE EE''.  Výchozí nastavení: Pro Li-ion aku. s velkými kapacitami> 
1200mAh je výchozí proud 2A 4,2V. Pro Li-ion aku. s malými kapacitami <1200mAh je výchozí proud 0,5A 4,2V. 
Pro Ni-MH / Ni-CD aku. výchozí proud 0,5A, 1,48V. 
 

SC4 může automaticky vybrat nabíjecí režimy pro Ni-MH aku. a 3,7V Li-ion aku .. Přesto aku. LiFePO4 a 3,8V Li-ion 
aku. vyžadují ruční nastavení hraničního nabíjecího napětí. Akumulátory s délkou> 60mm SC4 automaticky 
vyhodnocuje jako akumulátor s kapacitou> 1200mAh. 
 

Klíčové spínače C a V: Během nabíjení stiskněte spínač C pro přepínání mezi 4 sloty. Stisknutím spínače V můžete 
zobrazit na displeji stav aku., Vnitřní odpor, nabíjecí proud, napětí aku., Jeho kapacitu a nabíjecí čas. Podržením 
spínače C přejdete do ručního nastavení, podržením stlačeného spínače V můžete nastavit prioritu na slot CH1 a CH2 
pro nabíjení. Po vstupu do ručního nastavení stiskněte spínač C pro změnu nastavení CHG, režimu, stavu slotu a 
nastavení dalšího slotu. Podržením stlačeného spínače V, přidáváte po krocích hodnotu nabíjecího proudu ve 
zvoleném slotu, podržením spínače C opustíte ruční režim nastavování parametrů nabíjení. 
 

Natavení nabíjecího napětí: Během nabíjení stiskněte spínač C pro výběr slotu a podržte spínač C, dokud nenastavíte 
zvolený slot. Po vstupu do režimu nastavení stiskněte spínač C opět dokud neuvidíte CHG. Režim je zobrezený na 
dispeji, stiskněte spínač V pro volbu napětí (3,7V / 4,2V / 4,3V). Po úplném nastavení podržte spínač C pro spuštění 
nabíjení. 
 

Nastavení nabíjecího proudu: Stejný jako u nastavení nabíjecího napětí. Po vstupu do režimu nastavení stiskněte 
spínač C, dokud se na displeji neobjeví ,, CHANNEL STATUS'', podržte spínač V pro nastavení nabíjecího proudu od 
300mA po 3000m. Pro vysoce kapacitní aku. (> 1200mAh), zvolte nabíjecí proud od 300mA po 3000m (krok je 
100mA). Pro nízko kapacitní aku. (<1200mAh), zvolte nabíjecí proud od 300mA do 2000mA (krok je 100mA). Po 
vyjmutí proudu, uvolněte spínač C a opětovně stiskněte spínač C pro opuštění režimu ručního nastavení a začali 
proces. Na displeji bude svítit FULL, když bude aku. plně nabitý.  
 

Aktivace akumnulátoru: SC4 je schopna aktivovat vyčerpané Li-ion aku. s pomocí ochr. obvodu. Po vložení aku., 
Začne nabíječka testovat aku. Pokud je aku. poškozen, ukazatel napětí nad příslušným slotem bude blikat. Okamžitě 
ukončete nabíjení. Oživení 0V akumulátorů: Podržte současně tlačítko C a V pro vstup do režimu obnovení. Displej se 
bude postupně rozsvěcet. Nabíjení přes USB: Nabíjení přes USB začne až po úplném nabití aku. Max. nabíjecí proud 
přes USB je 2,1A 
 

Bezpečnostní pokyny: 
1.  Při nabíjení  různých typů baterií současně ( na př. Li-ion 26650 a AAA ), vždy zajistěte, aby byl pevný kontakt mezi 
póly baterií a kontakty uvnitř nabíjecí pozice. 
2. UPOZORNĚNÍ: i4 není vhodná k nabíjení NECHRÁNĚNÝCHLi-Ion baterií s nulovým napětím. Li-Ion bez ochranného 
okruhu mohou způsobit požár nebo explozi. 
3. Nabíječka I4 je výhradně určena pro nabíjení nabíjecích baterií Li-ion, Ni-MH a Ni-Cd. Nikdy nepoužívejte I4 k 
nabíjení jiných typů baterií, protože by to mohlo mít za následek explozi baterie, její prasknutí nebo vytečení, zničení 
majetku nebo zranění osob. 
4. Nabíječka  i4 by měla být použita uvnitř budovy nebo motorového vozidla. Nevystavujte nabíječku vodě, vysoké 
vlhkosti a nízkým nebo vysokým okolním teplotám. 
5.  Při nabíjení jediné baterie může nabíjecí proud dosáhnout až 750Mah, což převyšuje proud, který mohou baterie 
Ni-MH/Ni-Cd AAA a 10440  Li-ion snést . Z tohoto důvodu by za žádných okolností neměly být jednotlivé baterie AAA 
nebo 10440 nabíjeny samostatně. Jinak hrozí přehřátí, zničení nebo dokonce exploze. 
6.  Nabíječku nerozdělávejte ani neupravujte 
7.  Děti ve věku do 18 let by měly používat nabíječku za dohledu dospělé osoby. 
8.  Bezpečná provozní teplota nabíječky je mezi 0°C -- 40°C. 
8.  Nepoužívejte, ani neskladujte nabíječku v blízkosti otevřeného ohně, přímých slunečních paprsků, topidel ni v 
blízkosti jiných zdrojů vysokých teplot. 



Záruční podmínky 
Vážený zákazníku, 
 

před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte jeho návod k obsluze v českém jazyce a důsledně se jím řiďte. Při 
používání výrobku k jinému účelu nebo používáním v rozporu s návodem se vystavujete riziku, že eventuální 
reklamace nebude uznána za oprávněnou. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k 
výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo vnějšímu poškození výrobku během budoucí možné přepravy a 
manipulaci s výrobkem.  
 
Záruka na výrobek se vztahuje pouze v případech, kdy byly dodrženy tyto podmínky: 
 

 výrobek je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití. V 
některých případech je nutno se řídit i návodem na přístroj spolupracující (týká se např. nabíječek, 
akumulátorů, baterií, příslušenství apod.). 

 výrobek je  používán a správně udržován podle návodu, je používán šetrně, pozorně a je nepřetěžován (např. 
ponechání svítilny v provozu na vysoký režim a tím způsobené spálení čipu nebo elektroniky vlivem vysoké 
teploty) 

 výrobek je používán výhradně k osobním účelům, z toho je vyloučeno jakékoliv užívání pro profesionální či 
jinou výdělečnou činnost.  

 výrobek nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či 
elektromagnetickému poli, náhlým změnám teploty a atmosférické vlhkosti, použití v silničním provozu v 
zimních měsících a tím vystavení působení soli k údržbě silnic, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu či hmyzu, 
přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech, výstupech nebo na krytu, napětí vzniklému při 
elektrostatickém výboji (např. blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě 
tohoto napětí. 

 výrobek nebyl udržován ani čištěn nevhodným způsobem nebo nevhodnými čistícími prostředky. 
 výrobek nebyl kýmkoliv upravován, modifikován nebo adaptován za účelem změn nebo rozšíření funkcí 

výrobku oproti zakoupenému provedení. 
 výrobek je používán s doporučeným neopotřebovaným příslušenstvím, přičemž příslušenství, podléhající 

rychlejšímu opotřebení (např. baterie) je mu včas obměňováno.  
 výrobek není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněny 

nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy, pádem, promáčknutím, 
teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, krytu či jiné části, včetně 
poškození v průběhu přepravy po převzetí výrobku kupujícím.  

 výrobek je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České 
republice, a též na vstupy a výstupy výrobku jsou přivedeny signály a připojeny výrobky odpovídající těmto 
normám. 

 
Záruční podmínky pro akumulátory, které jsou součástí balení přístroje nebo samostatné: 
Záruka na akumulátory je 24 měsíců, tato doba však není dobou životnosti výrobku (akumulátoru/baterie). Záruka se  
nevztahuje na postupný či náhlý úbytek kapacity baterií a akumulátorů, což je  považováno za běžné opotřebení. 
Případný výrazný a náhlý úbytek kapacity je zpravidla způsoben přetěžováním, zanedbaným dobíjením a dalším 
nevhodným použitím.  Reklamaci nelze uznat, je-li např. akumulátor vybitý, dlouhodobě nepoužívaný, nedostatečně 
nabitý, jde-li o akumulátor vykazující znaky ukončené životnosti bez vlivu výrobní závady, byť dosud neproběhla 
záruční doba. Životnost akumulátoru je při běžném používání minimálně 6 měsíců. 
 
Za rozpor s kupní smlouvou ani za reklamovatelnou vadu není považováno: 

 Opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití 
baterie, snížení kapacity akumulátorů, opotřebení mechanických částí, opotřebení přívodních kabelů). 

 Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku. 
 Reklamace parametrů, které nejsou uvedeny v návodu ani v jiné obchodně-technické dokumentaci 
 Domnělé vady, které není schopen koncový spotřebitel autorizovanému servisu hodnověrně předvést či jinak 

doložit. 

Na dárky, přidané k výrobku při prodeji a jejichž cena nebyla spotřebiteli účtována, není poskytována záruka. Při 
odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně veškerého dodaného 
příslušenství, návod k použití, záruční list a ochranný obal (např. pouzdro, krytka, brašna).  

Dovozce:  Led-expert.cz,  Stroupežnického 24,  15000 Praha 5,  email: info@led-expert.cz 


