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DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE ŁADOWARKI XTAR MC1

Mamy nadzieję, że nasze produkty spełnią oczekiwania 
niezależnie od tego, czy jesteś nurkiem rekreacyjnym, czy 
doświadczonym nurkiem technicznym.
Staraliśmy się zaprojektować nasze produkty w sposób 
możliwie intuicyjny. Mamy również nadzieję, że informacje 
zawarte w tej instrukcji będą dla Państwa czytelne.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub po więcej informacji 
zapraszamy na naszą stronę www.ammonitesystem.pl lub 
bezpośrednio do kontaktu z nami. 

Przeczytaj uważnie.
Twój komfort oraz bezpieczeństwo jest tego warte!

REKOMENDACJE PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

XTAR MC1 jest przenośną ładowarką przeznaczoną do 
ogniw Li-ion.
Ładowarka XTAR MC1 może być użyta do ładowania 
ogniw o napięciu 3.6/3.7 V o każdej pojemności 
w następujących rozmiarach: 10440 14500 14650 
16340 17500 17670 18350 18500 18650 18700 
22650 25500 oraz 26650.

Akumulatory ładowane są w procesie TC/CC/CV. Jest to 
trzystopniowy proces ładowania ogniw Li-ion zapewniający 
utrzymanie ich w dobrej kondycji dzięki dostosowywaniu 
parametrów ładowania oraz zakończeniu procesu 
w odpowiednim momencie. 

Poszczególne etapy procesu TC/CC/CV to:
•  Faza TC: ogniwa rozładowane poniżej 2,9V są  
 wybudzane niższym prądem.
•  Faza CC: po osiągnięciu 2,9V ogniwo 
 ładowane jest stałym prądem 0,5A.
•  Faza CV: gdy ogniwo jest już prawie 
 naładowane, ładowarka przełącza się na ładowanie 

http://www.ammonitesystem.pl 


malejącym prądem, aż do osiągnięcia napięcia 4,2V 
na ogniwie. Po osiągnięciu 4,2V proces ładowania jest 
ukończony.
- akumulator jest w pełni naładowany.

Ładowarka MC1 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 MC1posiada funkcję reaktywacji ogniw 
głęboko rozładowanych i ogniw o napięciu 0 0 V. 
Głęboko rozładowany akumulator należy umieścić
w ładowarce MC1, tak jak przy normalnym ładowaniu - 
ładowarka wykryje rozładowane ogniwo i podejmie próbę 
jego reaktywacji.

INSTRUKCJA ŁADOWANIA 

Przed ładowaniem akumulatorów należy sprawdzić, czy 
ładowarka współpracuje z określonym typem ogniw.

1.  Podłączyć kabel micro USB do ładowarki MC1 
następnie do portu USB w komputerze lub w ładowarce 
sieciowej. Po poprawnym podłączeniu ładowarki zaświeci 
się zielona dioda.
2.  Akumulator w celu naładowania umieścić 
w ładowarce zachowując poprawną polaryzację.
Gdy akumulator zacznie się ładować zaświeci się 
czerwona dioda. 
3.  Po całkowitym naładowaniu akumulatora zaświeci się 
zielona dioda.



UWAGA! ŁADOWARKA XTAR MC1 ŁADUJE 
WYŁĄCZNIE OGNIWA LI-ION 3,6 / 3,7 V W ROZMIA-
RACH JAK WYŻEJ.
STOSOWANIE INNEGO TYPU OGNIW MOŻE DOPRO-
WADZIĆ DO USZKODZENIA ŁADOWARKI 
I ŁADOWANEGO OGNIWA. ŁADOWARKĘ NALEŻY 
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. 
NIE POZOSTAWIAĆ ŁADOWANEGO AKUMULATORA 

BEZ NADZORU. 

PARAMETRY ŁADOWANIA

wejście 5 V, 500 mA
prąd stały
(stopień ładowania CC) 500 mA ± 50 mA
napięcie odcięcia 4,2 V ± 0,05 V.
prąd odcięcia <40 mA
temperatura pracy 0-40 ° C

WSKAŹNIK LED 

Czerwony - akumulator jest w trakcie ładowania 
Zielony- ładowanie zakończone, brak akumulatora, reakty-
wacja głęboko rozładowanego ogniwa, 
słabe połączenie, wystąpiło zwarcie 
Brak wskazania LED - odwrotna polaryzacja 



WSKAZÓWKI 

Ze względu na różne obsługiwane rozmiary i pojemności 
czas reaktywacji ogniw może być różny. Reaktywacja 
ogniwa, które jest rozładowane poniżej pewnego poziomu 
może być niemożliwa. 
Aby doładować akumulator, którego napięcie wynosi 4,1 V 
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 ładowar-
ce będzie ulegał procesowi samorozładowania. Gdy napięcie 
na akumulatorze spadnie poniżej 4,1 V ładowarka MC1 
wznowi ładowanie. 
Ładowarka MC1 jest wyposażona w zabezpieczenie przed 
zwarciem. 
Zabezpieczenie to uchroni ładowarkę, natomiast nie uchroni 
akumulatora przed zwarciem wewnętrznym.

Symbol „kosza na śmieci” umieszczony na produkcie lub 
jego opakowaniu wskazuje, że produkt nie może być 
traktowany jako odpady z gospodarstwa domowego.
Produkt należy przekazać do punktu zbiórki zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zapewniając odpowiednie przechowywanie,  
zapobiegniesz szkodliwym skutkom dla środowiska 
i ludzkiego zdrowia. Recykling pomaga chronić 
zasoby naturalne.
W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat  
recyklingu należy skontaktować się z właściwym lokalnym 
urzędem, organem odpowiedzialnym za ochronę środowiska, 
z firmą zajmującą się utylizacją odpadów w Państwa regionie lub 
punktem, w którym zakupiliście Państwo produkt.
Po użyciu akumulatory należy wyrzucić go do specjalnego 
pojemnika lub oddać do dalszego przetworzenia w przezna-
czonym do tego celu punkcie. 
W tym celu należy zapoznać się z obowiązującymi w kraju 
przepisami dot. ochrony środowiska.
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