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Wstęp: 
Ładowarka XTAR VP4+ służy doładowania do akumulatorów Li-ion 3,6-3,7V, Ni-MH 1,2V oraz 
pakietów Li-ion 3S 11,1V. Obsługuje 1-4 pojedyncze ogniwa o dowolnej pojemności w rozmiarach 
AAA, AA, R14, R20, 10440, 14500, 14650, 16340, 17500,17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 
22650, 25550, 26650, 32650 lub jeden pakiet Li-ion 3S 11,1V. 
 
Akumulatory Li-ion ładowane są metodą 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 2,9V są 'wybudzane' niższym prądem. 
•Faza CC: po osiągnięciu 2,9V ogniwo ładowane jest stałym prądem. 
•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. 
 
Akumulatory Ni-MH ładowane są metodą -dV. 
 
Ładowarka VP4+ jest wyposażona w zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją i przepięciem. 
Gdy ładowarka pracuje w wysokich temperaturach, automatycznie zmniejszy prąd ładowania aby 
uchronić akumulatory przed przegrzaniem. 
 
Ładowarka Xtar VP4+ posiada funkcję reaktywacji ogniw głęboko rozładowanych i ogniw o 
napięciu 0V. Wystarczy włożyć głęboko rozładowany akumulator do ładowarki VP4+ tak jak przy 
normalnym ładowaniu - ładowarka wykryje rozładowane ogniwo i podejmie próbę jego 
reaktywacji. 
 
UWAGA! 
Ładowarka XTAR VP4+ ładuje wyłącznie ogniwa Ni-MH 1,2V o rozmiarach AAA, AA, R14, R20, 
ogniwa Li-ion 3,6V-3,7V o rozmiarach 10440, 14500, 14650, 16340, 17500,17670, 18350, 18500, 
18650, 18700, 22650, 25500, 26650, 32650 oraz pakiety Li-ion 3,7V 11S. Stosowanie innego 
typu ogniw może doprowadzić do uszkodzenia ładowarki i ładowanego ogniwa. 
Produkt przechowywać w miejscu suchym i czystym. 
Nie należy rozmontowywać ładowarki ani zasilacza – może to spowodować porażenie prądem lub 
pożar. 
Nie należy używać ładowarki ani zasilacza, jeżeli są one uszkodzone. 
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. 
 
Opis wskaźników LED: 
czerwony: akumulator jest w trakcie ładowania 
niebieski: rozładowywanie 
zielony: ładowanie zakończone /  brak akumulatora / reaktywacja głęboko rozładowanego ogniwa 
(<1V) /    słabe połączenie 
 wystąpiło zwarcie /  odwrotna polaryzacja 

 
Opis przycisków: 

CHARGE/CURRE
NT 

• krótkie naciśnięcie: zmiana prądu ładowania 

• wciśnięcie i przytrzymanie przez 3s: przełączanie pomiędzy 
trybem ładowania i odświeżania 

• dwa szybkie naciśnięcia (w trybie odświeżania): przełącza 
pomiędzy wyświetlaniem ładunku rozładowania i ładowania 

RECORD/TEST • krótkie naciśnięcie: przejście do przeglądania dziennika ładowarki 

• wciśnięcie i przytrzymanie przez 3s: przełączanie pomiędzy 
trybem ładowania i testowania 

• dwa szybkie naciśnięcia: wyłączenie / włączenie buzzera 

DISPLAY • krótkie naciśnięcie: włączenie podświetlenia / włączenie 
wyświetlacza 

• wciśnięcie i przytrzymanie przez 3s: wyłączenie wyświetlacza 

• dwa szybkie naciśnięcia: wyjście z przeglądu logów 

 
Ładowanie pojedynczych ogniw: 
1. Przed ładowaniem akumulatorów należy sprawdzić kompatybilność ogniw. 
2. Podłącz zasilanie. Po poprawnym podłączeniu ładowarki włączy się wyświetlacz, zapalą się 
zielone diody kanałów ładowania a w górnej części wyświetlacza podświetlony będzie napis 
„CHARGE”. Zapali się także dioda domyślnego prądu ładowania - 1A. 
3. Krok opcjonalny – wybór prądu ładowania. Ładowarka domyślnie ładuje prądem 1A. Wciśnięcie 
przycisku opisanego Current/Refresh powoduje przełączenie prądu. Zmiana prądu sygnalizowana 
odpowiednią informacją na wyświetlaczu (0,5A / 1A / 2A). Prąd można zmienić także w trakcie 
ładowania. 
4. Akumulatory umieścić w ładowarce zachowując poprawną polaryzację. Rozpoczęcie procesu 
ładowania sygnalizowane jest zapaleniem się czerwonej diody 
5. Pełne naładowania akumulatorów sygnalizowane jest zakończeniem animacji ładowania. 
Włożenie akumulatora Ni-MH lub mocno rozładowanego akumulatora Li-ion spowoduje, że 
ładowarka VP4+ najpierw wykona 10-minutowe ładowanie wstępne niskim prądem w celu 
weryfikacji stanu ogniwa. 
 
Odświeżanie ogniw: 
Odświeżanie polega na rozładowaniu i naładowaniu ogniw. Tryb odświeżania można uruchomić 
zaraz po włożeniu ogniw do ładowarki i w dowolnym momencie procesu ładowania poprzez 
naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Current/Refresh przez ok. 3 sekundy. Uruchomienia trybu 
potwierdzane jest zapaleniem się napisu „REFRESH” w lewym dolnym rogu wyświetlacza. 
Wyboru prądu ładowania dokonuje się poprzez krótkie naciśnięcia przycisku Current/ Refresh. 
Prąd rozładowania wynosi 0,5A dla prądów ładowania 1A i 2A oraz 0,25A dla prądu ładowania 
0,25A. Rozładowanie sygnalizowane jest zapalaniem się niebieskiej diody i napisu „DIS-CHG.” a 
ładowanie zapaleniem się czerwonej diody i napisu „CHG.”. Po zakończeniu całego procesu 
zapali się zielona dioda a na wyświetlaczu zamiennie będzie wskazywany ładunek pobrany z 
ogniwa w procesie rozładowania (DIS-CHG.) i ładunek wykorzystany do jego naładowania 
(CHG.). Włożenie akumulatora Ni-MH lub mocno rozładowanego akumulatora Li-ion 
spowoduje, że ładowarka VP4+ najpierw wykona 10-minutowe ładowanie wstępne niskim 
prądem w celu weryfikacji stanu ogniwa. Ładowanie wstępne sygnalizowane jest 
migającym napisem „Ni-MH”. 
 
 
Ładowanie pakietów Li-ion 3S 11,1V 
Za pomocą ładowarki można ładować pakiety Li-ion 3S 11,1V. Pakiet należy podłączyć do 
gniazda ładowarki opisanego 11,1V/3S za pomocą konektora JST-XH. 
 



 
Test pojemności ogniw: 
Test polega na naładowaniu, rozładowaniu i ponownym rozładowaniu naładowaniu ogniw. Wynik 
każdego testu jest zapisywany w pamięci ładowarki. Tryb odświeżania można uruchomić zaraz po 
włożeniu ogniw do ładowarki i w dowolnym momencie procesu ładowania poprzez naciśnięcie i 
przytrzymanie przycisku „Record/Test przez ok. 3 sekundy. Uruchomienia trybu potwierdzane jest 
zapaleniem się napisu „TEST” w prawym dolnym rogu wyświetlacza oraz „RECORD” w 
środkowej części wyświetlacza. Pod napisem „RECORD” będzie wyświetlana trzycyfrowa liczba 
identyfikująca numer rekordu w pamięci ładowarki, pod którym zostanie zapisany wynik testu. 
Wyboru prądu ładowania dokonuje się poprzez krótkie naciśnięcia przycisku Current/ Refresh. 
Prąd rozładowania wynosi 0,5A dla prądów ładowania 1A i 2A oraz 0,25A dla prądu ładowania 
0,25A. Rozładowanie sygnalizowane jest zapalaniem się niebieskiej diody i napisu „DIS-CHG.” a 
ładowanie zapaleniem się czerwonej diody i napisu „CHG.”. Po zakończeniu całego procesu 
zapali się zielona dioda a na wyświetlaczu zamiennie będzie wskazywana będzie pojemność 
rozładowania (DIS-CHG.) i ładunek wykorzystany do jego naładowania (CHG.). Włożenie 
akumulatora Ni-MH lub mocno rozładowanego akumulatora Li-ion spowoduje, że 
ładowarka VP4+ najpierw wykona 10-minutowe ładowanie wstępne niskim prądem w celu 
weryfikacji stanu ogniwa. 
 
Przeglądanie zapisów w pamięci ładowarki 
poprzedni zapis: krótkie naciśnięcie RECORD/TEST 
następny zapis: krótkie naciśnięcie CURRENT/REFRESH 
pierwszy zapis: wciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 3s RECORD/TEST 
ostatni zapis: wciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 3s CURRENT/REFRESH 
wyjście z dziennika: krótkie naciśnięcie DISPLAY 
 
Usuwanie pojedynczego zapisu z pamięci ładowarki 
1. Wejdź do dziennika krótko naciskając RECORD/TEST 
2. Wybierz rekord do usunięcia 
3. Dwukrotnie naciśnij CURRENT/REFRESH – napis RECORD zacznie migać 
4. Naciśnij DISPLAY aby potwierdzić usunięcie rekordu 
 
Usuwanie wszystkich zapisów z pamięci ładowarki 
1. Wejdź do dziennika krótko naciskając RECORD/TEST 
2. Dwukrotnie naciśnij CURRENT/REFRESH – numer rekordu pod napisem RECORD zacznie 
migać 
2. Ponownie dwukrotnie naciśnij CURRENT/REFRESH – pod napisem RECORD zamiast numeru 
rekordu pojawi się „ALL” 
4. Naciśnij DISPLAY aby potwierdzić usunięcie wszystkich rekordówTest rezystancji ogniw 
1. Podłącz załączony do kompletu zestaw z sondami do gniazda USB opisanego ‘IN-R’ / ‘USB1’. 
2. Zewrzyj sondy. Uruchomienie trybu testu rezystancji sygnalizowane jest poprzez wyświetlanie 
pomiaru napięcia (V) i rezystancji (mΩ). 
3. Przyłóż i dociśnij jednocześnie czerwoną końcówkę sondy do bieguna dodatniego testowanego 
oraz czarną końcówkę sondy do bieguna dodatniego testowanego ogniwa. 
4. Odczytaj napięcie i rezystancję z wyświetlacza. 
5. Wyjście z trybu testu rezystancji następuje po dwukrotnym naciśnięciu przycisku display. 
Należy zwracać szczególną uwagę na poprawność polaryzacji podczas wykonywania 
pomiaru. Odwrotne podłączenie może doprowadzić do zwarcia akumulatora. Nie należy 
wykonywać pomiarów na akumulatorach znajdujących się w ładowarce. Maksymalne 
dopuszczalne napięcie mierzonego akumulatora: 4,49V. Ładowarka nie jest w stanie 
dokonać pomiaru akumulatorów, których rezystancja przekracza 150mΩ. 
 

 
 
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. 
Zaleca się wyjęcie akumulatora gdy proces ładowania zostanie zakończony. Akumulator 
pozostawiony w ładowarce będzie ulegał naturalnemu procesowi samorozładowania. Gdy 
napięcie na akumulatorze spadnie poniżej 3,9V ładowarka wznowi ładowanie. 
Ładowarka VP4+ jest wyposażona w zabezpieczenie przed zwarciem. Zabezpieczenie to uchroni 
ładowarkę, natomiast nie uchroni akumulatora przed zwarciem wewnętrznym. 
 
Funkcja power banku i ładowarki USB: 
Xtar VP4+ posiada dodatkową funkcję power banku z wyjściem USB 5V 2,4A. Jako źródło 
zasilania można wykorzystać od jednego do czterech dowolny akumulatorów Li-ion o pojemności 
minimum 2200mAh. Aby skorzystać z funkcji power banku należy odłączyć ładowarkę od 
zasilacza sieciowego lub samochodowego, umieścić co najmniej jeden akumulator w dowolnym 
kanale ładowarki. Uruchomienie wyjścia USB sygnalizowane jest włączeniem się wyświetlacza i 
zapaleniem napisu  'USB'. Urządzenie monitoruje stan naładowania akumulatorów i posiada 
zabezpieczenie przez nadmiernym rozładowaniem. Z wyjścia USB można korzystać także 
podczas ładowania akumulatorów. 
Urządzenia, które chcemy naładować należy podłączać wyłącznie do gniazda opisanego 
USB2. 
 
 
Specyfikacja: 

napięcie wejściowe i prąd wejściowy 12V DC 3A 

prądy ładowania akumulatorów Li-ion i Ni-MH 
500mA 
1000mA 
2000mA 

prąd ładowania pakietów Li-ion 3S 11,1V 1000mA 

napięcie zakończenia ładowania Li-ion 4,2V ±0,05V 

prąd terminacji Li-ion 
500mA - <40mA 

1000mA - <80mA 
2000mA - <120mA 

prąd rozładowania w trybach odświeżania i 
testu pojemności 

0,5A dla prądów ładowania 1A i 2A 
0,25A dla prądu ładowania 0,5A 

moc wyjścia USB 5V max 2,4A 

zakres pomiarów testu rezystancji 
max. napięcie: 4,49V 

max. rezystancja: 150mΩ 

złącze ładowania pakietów Li-ion 3S 11,1V JST-XH 

temperatura pracy 0-40°C 

waga 345g 

wymiary 158 x 147 x 40 mm 
 

 


