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Особливості
• Автомобільний швидкий зарядний пристрій
• Здатне одночасно заряджати 2 акумулятори
• Пристрій сумісний з літій-іонними, нікель-метал-гідридними (нікель-кадмієвих) батареями і автоматично їх 
ідентифікує
• Має три режими зарядки (при постійному струмі, постійній напрузі, при швидкості наростання напруги)
• Здійснює автоматичне визначення стану живлення батареї і вибір відповідного режиму зарядки
• Зарядний струм може бути встановлений користувачами вручну
• Має вбудований USB-порт, сумісний з усіма USB-пристроями
• Автоматичне припинення зарядки після її завершення
• Здійснює захист при перевищенні часу зарядки
• Здійснює захист від зворотної полярності і короткого замикання
• Сумісно з батареями малої місткості
• Здійснює автоматичне виявлення батарей різної ємності і вибір відповідного максимального зарядного 
струму
• Пропорційно інтегрально-дифференцирующая (ПІД) система контролює температуру зарядки
• Активація для надмірно виряджених захищених акумуляторів
• Можливість відновлення перезаряджаються літій-іонних акумуляторів
• Виготовлено з вогнезахисного / вогнестійкого пропілен-карбонатного матеріалу
• Призначено для забезпечення оптимального тепловідведення
• Минуло сертифікацію RoHS, РЄ, FCC і СЕС
• Застраховано у всіх країнах світу компанією Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Характеристики
Вхідна напруга:  DC 12V 42W
Вихідна напруга: 
Акумулятор: 4.2V±1% / 3A*2 (MAX), 1.48V±1% / 2A*2 (MAX)
USB: 5V±5%  1A*2 / 2.1A*1 (MAX)   
Сумісність з:
Li-ion/IMR: 

14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 22500, 22650, 
25500, 26500, 26650, 17700, 18700, 20700, 21700, 22700, 26700
Ni-MH(NiCd):  AA,C
Розміри: 67мм×65мм×125мм
Вага: 197.6г

Аксусуари
Автомобільний адаптер

Інструкція з експлуатації
Підключення до джерела живлення: підключіть один кінець шнура для зарядки в автомобілі / адаптера до 
зарядного пристрою V2, а інший коней - до прикурювача або розетки.

Установка акумуляторів: Зарядний пристрій V2 має 2 слота для зарядки акумуляторів, що перезаряджаються 
різного розміру. Переконайтеся в тому, що ви вставили акумулятори підтримуваних типів в обидва слота, 
дотримуючись полярності в кожному випадку. Зарядний пристрій не працюватиме, якщо акумулятор 
встановлений неправильно.

3 зелених світлодіода над слотом блимають одночасно, якщо необхідно повідомити користувачів про помилку.

Рекомендації по зарядці: Під час нормальної зарядки зелені світлодіоди будуть мигати, вказуючи на здійснення 
процесу зарядки. По завершенні зарядки 3 світлодіоди горіти рівномірно. Якщо зарядний пристрій виявляє якусь 
помилку, 3 світлодіоди блимати, щоб повідомити про помилку користувачів.

Розумна зарядка: Зарядний пристрій V2 вибере відповідні зарядні струми на підставі інтелектуального 
виявлення типів і ємності акумуляторів. Також доступний ручний вибір зарядного струму. Зарядний пристрій V2 
сумісно з: Літій-іонними акумуляторні батареї 3.7V, а також нікель-метал-гідридних / нікель-кадмієвих батареями 
1,2 В.

Зарядний струм за замовчуванням
Зарядний струм за замовчуванням дорівнює 1А. Після повної зарядки напруга літій-іонних акумуляторів 
становить 4,2V ± 1%, а напруга нікель-метало-гідридних / нікель-кадмієвих батарей - 1,4V ± 1%.

Вибір зарядного струму
Після включення живлення зарядний пристрій V2 автоматично вибирає зарядний струм 1А. Користувач може 
натискати кнопку функціонального перемикача для переходу від 1А до 2А і ЗА. Сині світлодіоди на верхній 
частині зарядного пристрою V2 загоряться, показуючи поточний зарядний струм:

1. Включення 1 синього світлодіода означає зарядний струм в А;
2. Включення 2 синіх світлодіодів означають зарядний струм в А;
3. 3 синіх світлодіода означають зарядний струм в 3 А. 
ПРИМІТКА:
1. Якщо робота джерела живлення недостатньо ефективна, або якщо акумулятори майже повністю заряджені, 
зарядний пристрій V2 автоматично знижує рівень зарядного струму, а синій світлодіод все ще показує 
початковий стан.

2. Для літій-іонних, нікель-метало-гідридних і нікель-кадмієвих батарей малої ємності обираний
максимальний зарядний струм складає 2 А. Для інших батарей великої ємності максимальний зарядний струм 
складає 3А. Якщо довжина батареї становить понад 60 мм (2,4 "), зарядний пристрій V2 автоматично 
ідентифікує її як батарею великої ємності.

3. Якщо один з слотів заряджає батарею невеликої ємності або будь-яку нікель-метал-гідридних і нікель-кадмієві 
батареї, максимальний зарядний струм зарядного пристрою буде становити не більше 2А.

Активація акумуляторів
Зарядний пристрій V2 здатний активувати деякі виснажені літій-іонні батареї з захисною схемою. Після 
установки акумуляторів зарядний пристрій V2 перевірить акумулятор перед зарядкою і спробує її активувати. 
Якщо захищений літій-іонний акумулятор не може бути активований, зарядний пристрій V2 буде вважати її 
пошкодженої, зелені світлодіоди над слотом будуть мигати, вказуючи на те, чго необхідно негайно припинити 
зарядку.

Відновлення літій-іонних акумуляторів
При установці акумулятора 0V всі 3 зелених світлодіода над слотом блимають одночасно, вказуючи на те, що 
акумулятор перезаряджається. У цій ситуації натисніть і утримуйте кнопку функціонального перемикача, щоб 
увійти в режим відновлення. Один з світлодіодів при цьому продовжить горіти для повідомлення користувачів. 
Рекомендується відмовитися від використання акумулятора, якщо вона не може бути відновлена   після кількох 
спроб.

ПРИМІТКА: При спробі активувати батарею IMR захист від зворотної полярності тимчасово відключається. 
Будьте особливо уважні і забезпечте правильну установку акумулятора. Недотримання цієї вимоги може 
привести до пожежі і вибуху.

Захист від перевищення часу зарядки
Зарядний пристрій V2 обчислює час зарядки акумулятори в кожному слоті окремо. Якщо накопичений час зарядки 
перевищує десять годин, пристрій автоматично припиняє зарядку, і загоряються всі зелені світлодіоди. Це необхідно 
для запобігання можливого перегріву або навіть вибуху з огляду на проблеми з якістю батареї.
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Захист від короткого замикання і зворотного
полярності
Якщо при установці акумулятора спостерігається зворотна полярність, або акумулятор короткозамкнут, 3 
світлодіода над цим слотом будуть мигати для відповідного повідомлення користувачів.

Пропорційно-інтегрально-дифференцирующая
(ПІД) система
Система ПІД автоматично регулює температуру зарядки в межах безпеки під час зарядки при великому струмі.

USB вихід
Зарядний пристрій V2 підтримує USB-вихід під час зарядки. Максимальний вихідний струм складає 2,1 А.

Запобіжні заходи
1. Зарядний пристрій призначений для зарядки тільки літій-іонних, нікель-метало-гідридних / нікель-кадмієвих 
батарей. Ні в якому разі не використовуйте зарядний пристрій з іншими типами батарей, так як це може 
призвести до вибуху, розтріскування або витік батареї, заподіяння шкоди майну і (Або) травмі.
2. Безпечна робоча температура для зарядного пристрою становить -10 ~ 40 ° С, а безпечна температура 
зберігання 20 ~ 60 ° С.
3. Необхідно зарядити тільки сумісні акумулятори, зазначені в технічних умовах цим посібником.
4. Підключайте зарядний пристрій до джерел живлення з вхідною напругою, зазначеним в технічних 
характеристиках керівництва користувача. Якщо значення вхідної напруги занадто низька або занадто висока, 
це може привести до збоїв або навіть до пожежі.
5. Дотримуйтесь позначення полярності, які вказані на зарядному пристрої. Завжди встановлюйте елементи 
батареї позитивною СТОРОНОЮ вгору.
6. Не залишайте робочий зарядний пристрій без нагляду. При виявленні будь-якої несправності негайно 
припиніть роботу.
7. Зарядний пристрій призначений для використання особами старше 18 років. Особи, які не досягли цього віку, 
повинні перебувати під наглядом дорослих при використанні зарядного пристрою.
8. Ніколи не намагайтеся заряджати первинні джерела струму, наприклад, лужні, цинк-вуглецеві, літієві,
СR123А, СR2 батареї або будь-які інші акумулятори з не підтримуваним хімічним складом через небезпеку 
вибуху і пожежі.
9. Не заряджайте пошкоджену батарею IMR, так як це може призвести до ураження електричним струмом 
або навіть вибуху зарядного пристрою.
10. Ні в якому разі не заряджайте і не розряджайте, в якому є ознаки протікання, розширення / здуття, 
пошкодженої зовнішньої оболонки або корпусу, зміни Кольори або спотворення.
11. Використовуйте оригінальний адаптер і шнур для зарядки. Щоб зменшити ризик пошкодження кабелю 
живлення, завжди тягніть за роз'єм, а не за шнур. Не використовуйте зарядний пристрій, якщо воно якимось 
чином пошкоджено.
12. Цей зарядний пристрій призначений спеціально для зарядки в автомобілі / приміщенні. Не піддавайте 
пристрій під прямим сонячним світлом, відкритого вогню, дощу або снігу; наприклад під впливом 
екстремально високих або екстремально низьких температур навколишнього середовища і раптових змін 
температури.
13. Щоб уникнути пожежі або ураження електричним струмом оберігайте зарядний пристрій від дощу, вологи 
та дії вологи.
14. При використанні зарядного пристрою V2 в автомобілі помістіть пристрій в тримач для чашки, щоб 
уникати пошкоджень, викликаних вібрацією або ударами при їзді по вибоїстих дорогах.
15. При використанні пристрою в приміщенні не використовуйте і не зберігайте його в умовах високої 
вологості. Зберігайте всі легкозаймисті летючі речовини далеко від місця використання зарядного пристрою.
16. Не вставляйте провідні або металеві матеріали в зарядний пристрій в разі короткого
замикання або вибуху.
17. Не торкайтеся до гарячих поверхонь. Акумуляторні батареї або пристрій можуть нагріватися під час 
зарядки / розрядки при великої потужності.
18. Тримайте зарядний пристрій в чистоті. Не допускайте попадання пилу або сторонніх предметів на 
пластини радіатора охолодження.
19. Не допускайте перевищення часу зарядки і надмірного ступеня розрядки акумулятора. Заряджайте 
виряджені акумулятори якомога швидше.
20. Вийміть всі батареї і від'єднайте зарядний блок від джерела живлення, якщо він не використовується.
21. Відкриття, розбирання, модифікація і підробка пристрої можуть привести до втрати гарантії, см. Умови 
гарантії.
22. Чи не цільове використання виробу не допускається! Використовуйте пристрій тільки за призначенням і 
відповідно до його передбаченої функцією.

Застереження про обмеження відповідальності
Даний продукт застрахований у всіх країнах світу компанією Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Компанія 
Nitecore не несе відповідальності і не має зобов'язань щодо будь-яких збитками, шкодою або претензіями будь-якого 
роду, що виникли в результаті ніс

Гарантійне обслуговування
Офіційні дилери та дистриб'ютори несуть відповідальність за гарантійне обслуговування. При виникненні проблем, що 
усуваються в рамках гарантії клієнт може пред'явити гарантійні вимоги своєму дилеру за умови, що продукт був 
придбаний у офіційного дилера або дистриб'ютора. Гарантія компанії NITECORE надається тільки на ту продукцію, яка 
купується у офіційного продавця. Це відноситься до всієї продукції NITECORE. Щоб мати право на гарантію, 
ознайомтеся з розділом «Заходами безпеки», наведене вище, щоб переконатися, що ваш продукт потрапляє під умови 
гарантійного обслуговування.
Будь-яка непрацююча / бракована продукція може бути замінена через місцевого дистриб'ютора / дилера протягом 15 
днів після придбання. Після 15 днів всі дефектні / несправні вироби NITECORE можуть бути безкоштовно відремонтовані 
протягом 12 місяців (1 року) з дати покупки. Після закінчення 12 місяців (1 року) вступає в силу обмеженої гарантії, що 
покриває вартість робіт і технічного обслуговування, без урахування вартості запасних частин і додаткового приладдя.
Гарантия аннулируется, если изделия:

1. Пошкоджені, або в їх конструкцію внесені зміни особами, які не мають на те відповідних повноважень.
2. Пошкоджено через неправильні дій (напр. Установки акумуляторів з зворотною полярністю, встановлення не 
перезаряджаються акумуляторів).
3. Пошкоджено в результаті течі акумуляторів.
Для отримання оперативної інформації по гарантійному обслуговуванню продукції NITECORE зверніться до місцевого 
дистриб'ютора, або надішліть електронного листа на адресу електронної пошти service@nitecore.com.
Всі зображення, тексти і заяви, що містяться в ньому, може бути використані тільки в довідкових цілях. При розбіжності 
інформації, наведеної в цьому посібнику, з інформацією, розміщеною на сайті www.nitecore.com, переважну силу має 
інформація, розміщена на нашому офіційному веб-сайті. Компанія Sysmax Industry Co., Ltd. залишає за собою право 
тлумачення і зміни змісту цього документа в будь-який момент часу без попереднього повідомлення.
Код підтвердження і QR-код на упаковці можна перевірити на веб-сайті NITECORE.
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1. Зарядний пристрій необхідно використовувати в комплекті з офіційними шнурами NITECORE. 
Пошкодження, пов'язані з використанням неофіційних шнурів, не можуть усуватися в рамках 
офіційної гарантії.
2. Зарядний пристрій V2 призначений для зарядки тільки літій-іонних, нікель-метал-гідридних / 
нікель-кадмієвих батарей. Ні в якому разі не використовуйте зарядний пристрій V2 з іншими типами 
елементів живлення, Так як це може призвести до вибуху, розтріскування або витік елемента 
живлення, заподіяння шкоди майну і (або) травмі.
3. Не залишайте зарядний пристрій без нагляду.
4. Перед тим, як покинути автомобіль, вийміть всі батареї, щоб запобігти їх перегрів всередині 
автомобіля, Так як такий перегорівши може вплинути на роботу елемента живлення або навіть 
призвести до вибуху.

V2  Інструкція користувача

Інструкція з техніки безпеки для літій
іонних акумуляторів
1.Ток зарядки
Ми пропонуємо використовувати для всіх літієвих акумуляторних батарей (включаючи Li-ion, IMR і LiFePO4 
акумулятори) струм не більше 1С*. Для батарей малої ємності струм зарядки повинен бути меньше 1С *
*С = одиниця ємності елемента живлення. Наприклад, 1С * для літієвої акумуляторної батареї ємністю 2 600mAh 
дорівнює 2,6А.1С* для літієвої акумуляторної батареї ємністю 3 400mAh дорівнює 3,4А.
Занадто велике значення струму зарядки призведе до перегріву і подальшого пошкодження і вибуху батареї. 
2. Запобіжні заходи
(1) Ні в якому разі не закорочуйте елемент живлення.
(2) Не заряджайте літієві батареї з напругою 3,7V / 3,8V, при 2,8V, в іншому випадку вона може занадто сильно 
розрядитися і / або вибухнути при наступній зарядці.
(3) Ми рекомендуємо використовувати елементи живлення, які мають ланцюги захисту. Слідкуйте за елементами 
живлення без ланцюга захисту (як, наприклад, IMR акумулятори), щоб уникати їх надмірної розрядки або короткого 
замикання.
(4) Чи не розряджайте елемент живлення при значенні розрядного струму, що перевищує значення її максимального 
номінального струму.
3. Тривале зберігання
Оптимальною напругою для зберігання літієвих акумуляторних батарей є значення в 3,7V / 3,8V - 3,7V. Занадто 
низька або занадто висока напруга може пошкодити батарею в період зберігання. Перед початком тривалого 
зберігання можна розрядити батарею до рівня напруги 3,7V або зарядити її до рівня напруги 3,7V в зарядному 
пристрої.
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