
Instrukcja obsługi TECHNOLINE BC-1000 

 
Charakterystyka urządzenia: 

 Ładowanie z natężeniem prądu równym 200, 500, 700, oraz 1000 mA. Możliwość ustawienia natężenia do 1500/1800 mA,  gdy dwie baterie są ładowane. 

 Szybkie ładowanie – baterie 2000 mAh w 70 min. 

 Ładowanie baterii typu „AA” oraz „AAA” równocześnie. 

 Detekcja przegrzania, by zapobiec przed przeładowaniem. 

 Wykrywanie uszkodzonych baterii. 

 Tryb rozładowywania (najpierw rozładowywanie a później ładowanie), by usunąć efekt pamięci akumulatorków. 

 Regeneracja starych akumulatorków poprzez cykl rozładowywania/ładowania. 

 Funkcja testowa, by sprawdzić pojemność baterii. 

Zestaw zawiera: 

 Ładowarka 

 Zasilacz sieciowy 

 Adapter do baterii R14 (4 sztuki), adapter do baterii R20 (4 sztuki) 

 Akumulatorki R6/AA (4 sztuki) 

 Etui 

 Instrukcja obsługi 

Funkcje przycisków: 

Przyciski numeryczne – Nacisnąć i puścić, by wybrać odpowiednią 
komorę baterii do naładowania i/lub by wybrać tryb regulacji. 

Przycisk trybu (mode) – By aktywować zmianę trybu naciśnij i 
przytrzymaj przycisk trybu. Każde następne naciśnięcie przycisku 
trybu będzie przełączało pomiędzy trybami „ładowania”, 
„rozładowania”,„testowania” i „regeneracja”. 

 

Przycisk wyświetlania (display) – Nacisnąć by wybrać wyświetlanie 
natężenia ładowania (mA), pozostałego czasu (gg:mm), napięcia 
terminala (V) oraz zgromadzonej pojemności (mAh lub Ah) podczas 
procesu ładowania/rozładowywania. 

Przycisk natężenia prądu (current) – nacisnąć, by wybrać 
wysokość natężenia jakie ma być zastosowane (w przeciągu 8 
sekund po włożeniu baterii). 

 

Funkcje ładowarki: 

Ładowanie – ładowanie akumulatorków.  

Rozładowywanie – rozładowanie oraz naładowanie akumulatorków by zminimalizować efekt pamięci. 

Regeneracja – odświeżanie akumulatorków do ich maksymalnej pojemności poprzez cykliczne rozładowywanie i ładowanie do czasu gdy nie jest już przewidywany 
wzrost ich pojemności.  

Testowanie – sprawdzanie pojemności akumulatorków (mAh/mA). 

 

 

 

 



Czas ładowania z odpowiednim natężeniem prądu: 

 

 

 

 

 

 

Ładowanie akumulatorków: 

Po podłączeniu zasilacza do źródła zasilania i włożeniu akumulatorka do  ładowarki wyświetlane  jest przez 4 sekundy napięcie akumulatorka (np. „1,39V”). Następnie 
przez kolejne 4 sekundy widoczny jest napis „200 mA Charge” (nastawa fabryczna: ładowanie prądem o natężeniu 200 mA). O ile nie zostaną wybrane inne ustawienia, 
wówczas rozpocznie się proces ładowania prądem o natężeniu 200 mA. 

W ciągu  tych 8 sekund od momentu wstawienia akumulatorka możliwe  jest wybranie przyciskiem  „MODE”  trybu pracy urządzenia:  „Charge” 

(ładowanie), „Discharge” (rozładowywanie), „Refresh” (regeneracja) oraz „Test” (sprawdzanie pojemności). 

W ciągu 8 sekund od ostatniego naciśnięcia któregoś z przycisków można wybrać natężenie prądu  ładowania/rozładowywania za pomocą  przycisku „CURRENT”. 

Jeżeli w ciągu 8 sekund nie zostanie naciśnięty kolejny przycisk, to wyświetlacz zamiga jednokrotnie, aby zasygnalizować, że minął czas nastawiania i 
rozpocznie się ładowanie. 

Napis „Full” (Pełny) wyświetla się, kiedy akumulatorki są całkowicie naładowane i mogą zostać wyjęte z ładowarki. Jeżeli jednak akumulatory pozostaną wtedy  nadal w  
ładowarce,  to  urządzenie  automatycznie  przestawi  się  na  ładowanie  konserwacyjne.  Ładowanie  konserwacyjne wynosi około 5% wybranego natężenia prądu 
ładowania i wykonywane jest w celu utrzymania uzyskanej pojemności. 

Rozładowywanie: 

Za pomocą funkcji „discharge” (rozładowywanie) akumulatorki są najpierw rozładowywane, a następnie ładowane. Dzięki temu zapobiega się efektowi pamięci 
naładowania w bateriach przeznaczonych do ponownego ładowania. Poprzez  naciskanie  przycisku  „MODE”  można  (w  ciągu  8  sekund  od  momentu  wstawienia  
akumulatorka)  wybrać  tryb  „discharge” a następnie za pomocą przycisku CURRENT nastawić  natężenie prądu  rozładowania (natężenie prądu późniejszego 
ładowania będzie dwukrotnie wyższe od natężenia rozładowywania). Jeżeli  nie  zostanie  naciśnięty żaden inny przycisk, to nastąpi  jednorazowe mignięcie 
wyświetlacza w celu zasygnalizowania, że czas nastawiania minął  i  rozpocznie się  proces rozładowywania.  

Regeneracja: 

Poprzez naciśnięcie przycisku „MODE” (w ciągu 8 sekund od włożenia akumulatorków) wybrać tryb „refresh”. Baterie zostaną automatycznie rozładowane, a później 
naładowane i taki cykl będzie się powtarzał aż do momentu, gdy nie będzie już szacowany wzrost pojemności akumulatorków. 

Sprawdzenie pojemności: 

Poprzez wybranie funkcji „test” możliwe jest uzyskanie wiadomości o stanie pojemności baterii. Akumulatorki są najpierw ładowane, później całkowicie rozładowywane, 
w celu stwierdzenia ich stanu. Na koniec są znów naładowywane do pełna, po tym procesie wyświetlana jest ich pojemność (mAh lub Ah). 

Ważne: 

 Ładowarka przeznaczona jest wyłącznie do ładowania akumulatorków NiCd (kadmowo-niklowych) oraz NiMH (niklowo-metalowodorkowych). 

 Nigdy nie stosować do innych typów baterii takich jak alkaliczne, litowe oraz węglowo-cynkowe. 

 Urządzenie powinno być używane wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach w warunkach normalnych. 

 Stosować zgodnie z instrukcją. Nigdy nie używać przewodu ani zasilacza innego, niż dołączony do zestawu. 

 Akumulatorki mogą grzać się podczas procesu ładowania, zalecana jest ostrożność podczas wyciągania ich z ładowarki po naładowaniu.  

 Nie używać ładowarki, jeśli są na niej widoczne jakiekolwiek ślady uszkodzeń. 

 Nie otwierać/rozbierać na części ładowarki, takie działanie może skutkować porażeniem elektrycznym. 

 Gwarancja na urządzenie wynosi 1 rok. 

CSI - Computer Systems for Industry  
Biuro Handlowe -  Flash, Energia, Foto    

ul. Jasnogórska 69  
31-358 Kraków  

tel.: (+48)(12) 623-02-98  
fax.: (+48)(12) 623-02-99 


