
 

 

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 
 

 

Technoline BC 2500 akkumulátor töltő 
multifunkcionális Ni-MH töltő 
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A töltő részei 

 

FIGYELMEZTETÉS 
A TÖLTŐ SZIGORÚAN CSAK NI-CD ÉS NI-MH ÚJRATÖLTHETŐ AKKUMULÁTOROK 

TÖLTÉSÉHEZ HASZNÁLHATÓ. SOHA NE HASZNÁLJA OLYAN MÁS TÍPUSÚ 

AKKUMULÁTOROKHOZ VAGY ELEMEKHEZ, MINT ALKÁLI, LÍTIUM, KARBON-CINK STB.! 

A TERMÉK NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA TŰZVESZÉLYES, 

ÉS KÁRT OKOZHAT AZ AKKKUMULÁTORBAN! 

KÉRJÜK, OLVASSA EL A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVET. 

Fő jellemzők 
– Négy független töltőcsatorna: független csatornák Ni-Cd és Ni-MH AA/AAA akkumulátorok 

analizálásához és töltéséhez 

– Nagy kijelző háttérvilágítással 

– Hét gomb az egyszerű programozáshoz és akkuműveletekhez 

– Öt működési mód: Töltés (CHARGE), Frissítés és felmérés (REFRESH & ANALYZE), 

Akkuformázás (BREAK-IN / BATTERY FORMING), Kisütés (DISCHARGE) és Ciklikálás – 

Kondicionálás (CYCLE) 

– Turbó gyorstöltés: 60 perc alatt feltölt 2500 mAh-nyi kapacitást 

– Töltőáramok: 200 mA-től 2500 mA-ig 

– Kisütőáram: 100 mA-től 1000 mA-ig 

– Okostelefonos vezérlés támogatás Apple és Android telefonokhoz egyaránt 

– Negatív deltacsúcs-érték beállítás okostelefonon keresztül 

– Akku ellenállás és feszültség grafikus megjelenítése okostelefonon 

– USB-kimenet: 5 V/ 1 A; mobileszközök töltéséhez 

– Okos hűtőventilátor 

– AC adapter 12 V/2,5 A 

– Sérült akkumulátor észlelés 

– Beépített túlhevülés, túltöltés és túlmerítés védelmek (PTC termisztor, negatív 

deltafeszültség) 

– A szoftveres keretrendszer okostelefonon keresztül frissíthető 

 

  



 
  

  3 
 

Specifikáció 
 Önálló működés Okostelefonos működtetés 

Töltőáram 0,2-2,5 A 0,2-2,5 A 

Deltacsúcs 5 mV 3-15 mV 

Kisütőáram 0,1-1,0 A 0,1-1,0 A 

Kisütés megszakítási 
feszültség 

0,9 V 0,5-1,0 V 

Ciklusok száma 1-12 1-12 

„Top off” töltőáram 100 mA 100 mA 

Karbantartó töltőáram 
(„szivárgó” töltés) 

30 mA 30 mA 

Hőmérséklet védelem 55 °C 55 °C-70 °C 

Bemeneti áram 12 V / 2,5 A 

USB kimenet 5 V / 1 A 

Tömeg 370 g 

Méret 
(hosszú x széles x magas) 

154 x 104 x 50 mm 

 

Kijelző információk a töltőn és az okostelefonos alkalmazásban 
 Önálló működés Okostelefonos működtetés 

Töltés/kisütés mód Elérhető Elérhető 

Töltés/kisütés idő Elérhető Elérhető 

Töltő státusz Elérhető Elérhető 

Töltés/kisütés kapacitás Elérhető Elérhető 

Töltő/kisütő áram Elérhető Elérhető 

Akkufeszültség Elérhető Elérhető 

Akkumulátor hőmérséklet Nem elérhető Elérhető 

Akkumulátor ellenállás Nem elérhető Elérhető 

Akkufeszültség grafikon Nem elérhető Elérhető 

 

Működési módok 
– Töltés (CHARGE) 

– Kisütés (DISCHARGE) 

– Frissítés és felmérés (REFRESH & ANALYZE): azon akkumulátorokhoz ajánlott, amelyeket 

több mint 2 hétig, de kevesebb mint 3 hónapig tároltunk. Alkalmazható továbbá akkumulátor 

kapacitás-kiegyenlítéshez is. Ez több, eltérő töltöttségi szinten lévő akkumulátor 

kapacitásának egy szintre hozását jelenti; ez jelentősen javíthatja elektromos eszközei 

teljesítményét. 

– Teljes újratöltés / Akkuformázás (BREAK-IN / BATTERY FORMING): az új és 3 hónapnál tovább 

tárolt akkumulátorok teljesítménye csökkenhet. Az akkuformázás egy töltés-kisütés-töltés 

ciklus, ami teljes akkutöltöttséget eredményez alacsony töltőáram alkalmazásával. A 

folyamat során 16 órán át töltődik az akkumulátor 0,1 C-on, 1 órát pihen, azután kisül 0,2 C-

on, majd ismét 16 órát töltődik 0,1 C-on. Bizonyos esetekben a művelet 2-3-szor 

megismétlendő. 

– Ciklikálás / Kondicionálás (CYCLE): feltölti és kisüti az akkumulátort akár 12-szer egymás 

után. Eltávolítja a memóriaeffektust az akkumulátorból. 
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Feltétel  Üzemmód 
 

Rendszeresen használt Ni-MH 
akkumulátorok (legalább kéthetente egyszer) 

Töltés – CHARGE 

Több, mint 2 hétig, és kevesebb, mint 3 
hónapig tárolt akkumulátorok 

Frissítés és felmérés  – REFRESH & ANALYZE 

Több, mint 3 hónapig tárolt akkumulátor Akkuformázás – BREAK-IN 

Legyengült akkumulátor Ciklikálás 2–3-szor – CYCLE 

 

– Akkumulátor helyreállítás lépései: ha a fentiek nem használnak, javasoljuk a következő 

lépéseket: 1) ciklikálja az akkumulátort 2–3-szor (CYCLE); 2) ha még mindig alacsony a 

kapacitás, alkalmazzon akkuformázást (BREAK-IN); 3) ha az előző két lépés eredményt 

hozott (10 %-nál magasabb kapacitást ért el), ismételje meg az akkuformázást 2–3-szor 

(BREAK-IN). Ha nincs javulás, akkumulátora életciklusa végére érhetett. 

Használat lépésről lépésre 
– Dugja az adapter DC csatlakozóját 

a töltőbe, hálózati csatlakozót a 

fali dugaljba (100-240 V AC, 50/60 

Hz) 

– Helyezze be az AA vagy AAA 

akkukat 

 

– Az akkuk behelyezése és felmérése után az 

akkumulátor szimbólum és a CHARGE felirat villogni fog 

az LCD-kijelzőn, a megfelelő csatornánál. Használja a 

fel () vagy le ()  gombokat az üzemmód 

kiválasztásához! Ha 5 mp-en belül nem választ más 

módot, a töltő az alapbeállítású üzemmódot használja; ez a töltés, AA akkuk esetében 1000 

mA áramon és AAA akkuknál 400 mA-en. 

 

– Ha a CHARGE  (töltés) módot 

választotta: az LCD kijelzőn 

villogva megjelenik a töltőáram-

erősség mA-ben (CHARGE RATE). 

Használja a fel () vagy le ()  

gombokat az áramerősség 

meghatározásához. Nyomja 

meg az ENTER gombot a 

jóváhagyáshoz! Az alapbeállítás 

szerinti töltőáram AA akkukhoz 

1000 mA, AAA akkukhoz 400 

mA. 
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– Ha a DISCHARGE (kisütés) módot 

választotta: az LCD kijelzőn villogva 

megjelenik a kisütőáram-erősség mA-ben 

(DISCHARGE RATE). Használja a fel () 

vagy le ()  gombokat az áramerősség 

meghatározásához. Nyomja meg az 

ENTER gombot a jóváhagyáshoz! Az 

alapbeállítás szerinti kisütőáram AA 

akkukhoz 1000 mA, AAA akkukhoz 500 

mA. 

 

– Ha a REFRESH (akkufrissítés) 

módot választotta: az LCD 

kijelzőn villogva először 

megjelenik a töltőáram-

erősség mA-ben (CHARGE 

RATE). Használja a fel () 

vagy le ()  gombokat az áramerősség meghatározásához. Nyomja meg az ENTER gombot 

a jóváhagyáshoz! Ezután megjelenik a kisütőáram-erősség mA-ben (DISCHARGE RATE). 

Használja a fel () vagy le ()  gombokat az áramerősség meghatározásához. Nyomja 

meg az ENTER gombot a frissítés indításához! 

 

– Ha a BREAK-IN 

(akkuformázás) módot 

választotta: az LCD kijelzőn 

villogva megjelenik a 

kapacitás mAh-ban 

(CAPACITY), ami alapján a töltő 

automatikusan kiszámítja a 

szükséges töltő- és 

kisütőáramot. Használja a fel 

() vagy le ()  gombokat a 

kapacitás beállításához. Nyomja meg az ENTER gombot a jóváhagyáshoz 

 

– Ha a CYCLE (kondicionálás) módot választotta: az LCD kijelzőn villogva megjelennek a töltő- 

és kisütőáram-erősségek mA-ben, hasonlóan az előbbiekhez. Használja a fel () vagy le 

()  gombokat a kívánt értékek beállításához! Ezután a töltő kérni fogja a ciklusok 

számának megadását (NO. CYCLE). Használja a fel () vagy le ()  gombokat a ciklusszám 

beállításához!  Nyomja meg az ENTER gombot a ciklikálás elindításához! 

Ha egy töltési program véget ér, a DONE felirat jelenik meg a kijelzőn, valamint a feltöltött 

kapacitás számszerűleg, mAh-ben. 
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Csatlakoztatás mobil eszközökhöz 
A töltő képes Bluetooth-kompatibilis IPhone és Android mobil eszközökkel kommunikálni, ill. 

vezérelhető is ezen eszközök segítségével. Mindez az AppSotre-on és a Play Áruházban 

egyaránt elérhető „BC2500” nevű applikációval valósítható meg. 

Műveletek IPhone okostelefonokkal 
Töltse le és telepítse a BC2500 alkalmazást Android eszközére! Ezután kövesse a következő 

lépéseket: 

1. Csatlakoztassa a töltő adapterkábelét előbb a töltőhöz, azután a fali konnektorhoz! 

(100-240 V AC, 50/60 Hz) 

2. Helyezze a töltőbe az AA vagy AAA akkumulátorokat! 

3. Nyomja folyamatosan, 5 mp-ig az ENTER gombot! Ekkor a Bluetooth-jelző kék LED 

villogni kezd a töltőn, és látható lesz más Bluetooth-eszközök számára. 

4. Keressük meg a Bluetooth menüpontot az IPhone vagy IPad  eszközön, és győződünk 

meg róla, hogy a Bluetooth funkció be van kapcsolva! 

5. Keressük meg az okostelefon Bluetooth menüjében a „technoline + 4 számjegy” 

azonosítójú eszközt (pl. technoline1234)! Hagyjuk jóvá, hogy csatlakoztatni szeretnénk 

a töltőt! 

6. Ezután megjelenik egy figyelmeztetés: „Connected – Csatlakozva”. Az eszközök 

párosítása pár mp-et igénybe vehet! 

7. Ha a csatlakozás megtörtént, a Bluetooth-jelző kék LED folyamatosan világít a töltőn. 

Indítsa el a BC2500 applikációt a 

telefonján! Válassza ki a 

töltőcsatornát, majd a hozzá 

tartozó töltőprogramot és 

áramerősséget! 

 

 

 

 

 

Nyomja meg a 

beállítások ikont 

( ) a hőmérsékleti és 

a feszültségvédelmek, 

vagy a kisütési 

feszültség beállításához, 

ill. a negatív 

deltafeszültség 

megadásához. 
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Nyomja meg a Details (Részletek) feliratú 

gombot a feszültséggrafikon és az ellenállás 

megjelenítéséhez. Nyomja meg annak az 

akkumulátornak az ábráját, amelyiknek az 

adataira kíváncsi! 

 

 

 

Műveletek Android okostelefonokkal 
Töltse le és telepítse a BC2500 alkalmazást Android eszközére! Ezután kövesse a következő 

lépéseket: 

1. Csatlakoztassa a töltő adapterkábelét előbb a töltőhöz, azután a fali konnektorhoz! 

(100-240 V AC, 50/60 Hz) 

2. Helyezze a töltőbe az AA vagy AAA akkumulátorokat! 

3. Nyomja folyamatosan, 5 mp-ig az ENTER gombot! Ekkor a Bluetooth-jelző kék LED 

villogni kezd a töltőn, és látható lesz más Bluetooth-eszközök számára. 

4. Keressük meg a Bluetooth menüpontot az IPhone vagy IPad  eszközön, és győződünk 

meg róla, hogy a Bluetooth funkció be van kapcsolva! 

5. Keressük meg az okostelefon Bluetooth menüében a „technoline + 4 számjegy” 

azonosítójú eszközt (pl. technoline1234)! Hagyjuk jóvá, hogy csatlakoztatni szeretnénk 

a töltőt! 

6. Ezután megjelenik egy figyelmeztetés: „Connected – Csatlakozva”. Az eszközök 

párosítása pár mp-et igénybe vehet! 

7. Ha a csatlakozás megtörtént, a Bluetooth-jelző kék LED folyamatosan világít a töltőn. 

Indítsa el a BC2500 applikációt a 

telefonján! Válassza ki a 

töltőcsatornát, majd a hozzá 

tartozó töltőprogramot és 

áramerősséget! 

 

 

Nyomja meg a beállítások ikont ( ) a 

hőmérsékleti és a feszültségvédelmek, 

vagy a kisütési feszültség beállításához, 

ill. a negatív deltafeszültség 

megadásához. 
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Nyomja meg a Details (Részletek) feliratú 

gombot a feszültséggrafikon és az ellenállás 

megjelenítéséhez. Nyomja meg annak az 

akkumulátornak az ábráját, amelyiknek az 

adataira kíváncsi! 

 

 

 

Töltési idők különféle 

akkuméretek és töltőáramok szerint 

 


