
NITECORE Intellicharge I4 Kasutusjuhend  
Nitecore Intellicharge I4 on universaalne täisautomaatne akulaadija, mis on sobiv peaaegu kõikide 
saadavalolevate korduvlaetavate akude laadimiseks. I4 on võimeline automaatselt ära tundma Li-ion, Ni-MH
ja Ni-Cd korduvlaetavad akud ning valima nende jaoks sobivaima laadimisrežiimi. I4 laadijal on neli 
iseseisvat mikroprotsessoriga juhitavat laadimispesa, mis on võimelised sinna paigaldatud toiteallikat 
laadima ning kontrollima sõltumatult teistest. Lisaks on laadimispesad varustatud laadimisindikaatoritega 
(kollane/sinine), mis monitoorivad aku laetustaset ja laadimisprotsessi kulgu.   

Funktsioonid 

• Võimeline laadima max 4 akut korraga 
• Iga akut laetakse ning kontrollitakse teistest eraldi 
• Tuvastab automaatselt Li-ion, Ni-MH ja Ni-Cd aku 
• Omab kolme erinevat laadimisrežiimi (CC, CV ja TC) 
• Tuvastab automaatselt aku seisukorra ning vastavalt sellele valib sobiva laadimispinge ja laadimisrežiimi 
• 3 värvilist LED indikaatorit iga aku laadimisprotsessi monitoorimiseks 
• Automaatne laadimisprotsessi lõpetus, kui aku on täis Õ
• Pöördpolaarsuskaitse 
• Heade jahutusomadustega laadija disain 
• Omab nii CE kui RoHS sertifikaate  

Akude laadimisprotsessis iga laadimispesa kolm LED indikatsioonituld on kollased ning vilguvad vastavalt 
protsessi arengule. Kui laadimisprotsess on lõppenud, siis indikatsioonituled põlevad konstantselt.  

Tähelepanu: Kui laetakse korraga nelja akut, siis igale laadimispesale juhitakse maksimaalselt 375mA 
laadimisvool. Kui laetakse korraga ühte või kahte akut, siis laadimispesadele juhitakse maksimaalselt 750mA
laadimisvool.  

Tähelepanu! 
1. Kui laetakse ühte akut korraga, siis võib laadimisvool tõusta kuni 750mA, mis ületab paljude Ni-MH/Ni-Cd 
tüüp AAA ja tüüp 10440 Li-ion akude lubatud laadimisvoolu. Sellepärast ei ole lubatud laadida ühte tüüp 
AAA või tüüp 10440 akut korraga. See võib põhjustada aku ülekuumenemist, riknemist või isegi plahvatust.  
2. Tulenevalt eelnevast, on soovitatav, et korraga laetakse vähemalt kahte (2) tüüp AAA või tüüp 10440 akut
korraga. Kui laetakse min kahte nimetatud tüüpi akut korraga, siis tuleks need kindlasti asetada pesadesse 1
ja 3 või 2 ja 4.  
3. Kui laetakse korraga erinevat tüüpi akusid (näiteks Li-ion tüüpi 26650 ja tüüpi AAA), siis tuleb alati 
kindlustada, et akude poolused oleksid kindlas kontaktis akulaadija pesade kontaktidega. 
4. I4 on ette nähtud ainult Li-ion, Ni-MH ja Ni-Cd korduvlaetavate akude laadimiseks. Ära kunagi kasuta I4 
teist tüüpi akude ega patareide laadimiseks. See võib viia laetava aku/patarei plahvatuseni, pragunemiseni, 
lekkimiseni ning see omakorda võib põhjustada kahju kasutaja varale või tervisele.  
5. I4 tuleb kasutada kas sisetingimustes või kinnises liiklusvahendis. I4 asetamine vette, niiskesse keskkonda 
või kõrgetele temperatuuridele on rangelt keelatud.  

Spetsifikatsioon 
Sisendpinge AC 100~240V 50/60Hz või DC 12V Sisendvõimsus 10W Väljundpinge 4,2V ±1% / 1,48V ±1% 



Väljundvõimsus 375mA x 4 / 750mA x 2 Mõõdud  139mm x 96mm x 36mm Kaal  156g (ilma akude ja 
toitekaablita)  

Akude tüübid: Li-ion 26650, 22650, 18659, 17670, 18490, 17500, 17335, 16340 (RCR123), 14500, 10440 Ni-
MH / Ni-Cd AA, AAA, C  

Kasutussuunised 
1. Sisesta üks laadimiskaabli ots või autolaadija ots I4 laadija toite sisendisse. Sisesta laadimiskaabli või 
autolaadija teine ots seinakontakti või auto sigaretisüütaja pesasse. I4 läbib kiire testkontrolli, mille käigus 
süttivad sinine toiteindikaator ja kõik kollased laadimisindikaatorid. Kui testkontroll on lõppenud, kustuvad 
kollased laadimisindikaatorid. 
2. I4-l on neli laadimispesa, milledes toimub akude individuaalne laadimine. Laadimispesades 1 kuni 4 on 
samaaegselt võimalik laadida erinevat tüüpi ning erinevate suurustega korduvlaetavaid akusid. Meeles 
tuleb pidada, et I4 on võimeline laadima vaid 3,7V pingega Li-ion korduvlaetavaid akusid ja 1,2V pingega Ni-
Cd/Ni-MH korduvlaetavaid akusid. Akude suurused on toodud ülalpool. 
3. Kui sisestate aku laadijasse, siis veenduge, et aku oleks sisestatud laadimispessa “+” poolusega laadija “+”
tähise poole ja “-“ poolusega laadija “-“ tähise poole. Kui akud on sisestatud valesti, rakendub laadia 
pöördpolaarsuskaitse ning laadimisprotsessi tuled hakkavad vilkuma kiiresti.  
4. Kui toimub akude laadimine, siis iga laadimispesa kolm kollast indikaatortuld vilguvad, andes sellega 
märku laadimisprotsessi arengust. Kui laadimine on lõppenud, siis jäävad indikaatortuled põlema. 
Tähelepanu, kui laetakse korraga nelja akut, siis igale laadimispesale juhitakse maksimaalselt 375mA 
laadimisvool.    

Kui laetakse korraga ühte või kahte akut, siis laadimispesadele juhitakse maksimaalselt 750mA laadimisvool.

Garantii ja pretensioonide esitamine 
Kõik Nitecore tooted on kaetud tootjapoolse garantiiga. Kui Nitecore toode on saabudes defektne, siis 
vahetab selle 14 päeva jooksul välja kohalik edasimüüja. Pärast 14 kasutuspäeva defektseks osutunud 
Nitecore toode parandatakse tootja poolt. Nitecore toodete toojapoolne garantii on 18 kuud. Pärast 18 
kuud alates ostukuupäevast kehtib Nitecore toodetele tingimuslik 10 aasta pikkune garantii. Tingimusliku 
garantii korral remonditakse Nitecore toode tootja poolt tasuta, varuosa- ja transpordikulud katab klient. 
Toote garantii ei ole ketiv, kui: 
1. Kui toode on rikutud/ümber ehitatud/parandatud mitteametliku või tootja heakskiitu mitte omava 
ettevõtte poolt 
2. Kui toode on kahjustada saanud mitteotstarbelise kasutamise käigus 
3. Kui toode on kahjustada saanud lekkiva toiteallika tulemusena  

Täielikud Nitecore garantiitingimused on saadaval Nitecore ametlikul kodulehel www.nitecore.com. 
Täpsustatud garantii- ja pretensioonide esitamise tingimused on saadaval Nitecore ametliku maaletooja 
Sanlab OÜ kodulehel www.patareid.ee.


