
 MW 1270 AKKUMULÁTORTÖLTŐ 

 

 
• automatikus kisütés / gyorstöltés / fenntartó töltés 
• 2 vagy 4 db mini ceruza (AAA) vagy ceruza (AA) akkumulátorhoz 
• Ni-Cd és Ni-Mh cellákhoz is alkalmas 
• teljesen automatikus működés 
• védelem a cellák túltöltésének megelőzésére 
• töltőáram automatikus kiválasztása 
• hordozható, zsebméretű kivitel 
• csillapított, gombnyomásra nyíló fedél 
• 3 színű LED visszajelző 
• tartozék hálózati adapter és szivargyújtó csatlakozókábel 

 
 
Használati utasítás 
 
 

• Helyezze az akkumulátorokat a készülékbe. Egyidejűleg kettő, vagy négy 
darab (AAA/AA) cella tölthető. A darabszám megadása az oldalán található 
tolókapcsolóval történik. Kettő esetén a bal szélső két rekeszt kell használni. 
Miután ellenőrizte a helyes polaritást, csatlakoztassa a hálózati adaptert, vagy 
az autós szivargyújtó csatlakozókábelt. (Ha ez utóbbival nem működik, és nem 
világít a dugón található piros visszajelző, ellenőrizze a csatlakozódugó recés 
gyűrűjének lecsavarása után eltávolítható biztosíték épségét. Alkalmazott 
típus: F2 A / 250 V; 6 x 30 mm)  

• A CHARGE/READY/DISCHARGE LED piros fénye jelzi a megkezdődött töltési 
folyamatot. Az akkumulátorok típusától függően (AAA/AA) automatikusan 
kerül beállításra a megfelelő töltőáram. Védelmi rendszere a behelyezett akku 
esetleges hibáját felismeri és rossz akkumulátort nem kezd el tölteni. 

• A gyorstöltés befejezése után egy kisebb áramú, úgynevezett fenntartó 
töltésre kapcsol a készülék, amit a piros LED zöldre váltása mutat. Ekkor már 
ki lehet venni az akkumulátorokat. A fenntartó töltés biztosítja a maximális 
töltöttségi állapotot, ellensúlyozza a természetes önkisülésből adódó 
kapacitásvesztést abban az esetben, ha nem tudjuk rögtön eltávolítani az 
akkumulátorokat. A korszerű töltési módnak köszönhetően a cellák mindig 
maximális töltöttségi állapotban vehetők ki a készülékből; az alultöltöttség és a 
káros túltöltés elkerülhető. 

• Az Ni-Cd akkuk sajátos tulajdonsága miatt (memória effektus), minden töltés 
előtt célszerű kisütni azokat. Ellenkező esetben a rendszeres „rátöltések” 
csökkentik teljesítményét és élettartamát. Az Ni-Mh típusoknál ez a jelenség 
kisebb mértékben jelentkezik, a kisütést elegendő ritkábban elvégezni. A 
kisütéshez nyomja meg a DISCHARGE/CHARGE gombot. Ekkor a visszajelző 
sárga színűre változik. A készülék a kisütés befejezése után automatikusan 
gyorstöltésre kapcsol. (A gomb újbóli benyomása átkapcsol a kisütés és töltés 
között.)   

• Az új akkumulátorok háromszori töltés-kisütés ciklus után érik el legnagyobb 
kapacitásukat. Hasonlóan kell eljárni a régóta használaton kívüli cellákkal is. 
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Figyelmeztetések 
 

• Az elemek nem tölthetők, ne próbálkozzon velük! 
• Az akkumulátorok legalább ezerszer használhatók fel újra és újra, aminek 

feltétele az előírás szerinti töltés. Ez a megoldás tehát nem csak gazdaságos 
de rendkívül környezetbarát is, hiszen megszámlálhatatlan elem 
megvásárlásától és eldobásától mentesülünk. 

• A töltő kizárólag beltéri, száraz körülmények között használható. 
• Ha megszakad a töltés (pl. áramszünet esetén) mindig a kisütéssel folytassa a 

folyamatot. 
• A párosított akkumulátorok mindig egyforma típusúak legyenek!  
• Töltés előtt mindig győződjön meg róla, hogy az akkumulátorok épek, nem 

korrodáltak az érintkezők és nincs folyadékszivárgás belőlük. 
• A töltés befejezése után áramtalanítsa a készüléket, és ne tárolja benne az 

akkumulátorokat. 
 
 
Műszaki adatok 
 

• Adapter PRI: 230 V∼ / 50 Hz / 12 W  
                      SEC: 12 V= / 500 mA / 6 VA (max.) 

• Töltő bemenet: 12 – 13,8 V= 
                  kimenet: 2,8 V / 5,6V= / 800 mA (AA gyorstöltés) 
                               2,8 V / 5,6V= / 80 mA (AA fenntartó töltés) 
                               2,8 V / 5,6V= / 300 mA (AAA gyorstöltés) 
                               2,8 V / 5,6V= / 30 mA (AAA fenntartó töltés) 
                               4,48 VA (max.) 

• Kisütő áram: ≈ 70 mA / 2 x AA, AAA 
                             ≈ 140 mA / 4 x AA, AAA 


