
KENMERKEN 

 

· Tweemaal de laadsnelheid van de i2-oplader 

· Actieve stroomdistributie (ACD) technologie 

· Compatibel met 1,2 V, 3,7 V, 4,2 V, 4,35 V batterijen 

· Oplaadprogramma geoptimaliseerd voor IMR-batterijen 

· Automatische stroomkeuze op basis van batterijcapaciteit 

· Automatische detectie van niet-oplaadbare lithiumbatterijen 

· Geschikt voor het opladen van twee batterijen 

· Twee laadsleuven laden en regelen onafhankelijk 

· Detecteert automatisch de batterijstatus en geeft de voortgang van het opladen aan 

· Stopt het laden automatisch bij het voltooien van het opladen 

· Bescherming tegen omgekeerde polariteit en kortsluiting 

· Overmatig ontladen batterijactivering 

· Overwerk oplaadbeveiliging 

· Ontworpen voor optimale warmteafvoer 

· Gemaakt van brandwerend, vlamvertragend pc-materiaal 

· Gecertificeerd door RoHS, CE, FCC en CEC 

· Wereldwijd verzekerd door Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 

 

Specificaties: 

 

Ingangsspanning: AC 100 ~ 240V 50 / 60Hz 0,25A (max) 8W DC 9 ~ 12V 

Uitgangsspanning: 4,35 V ± 1% / 4,2 V ± 1% / 3,7 V ± 1% / 1,48 V ± 1% 

Uitgangsstroom: 500mA × 2 / 1000mA × 1 

Compatibel met: 

Li-ion / IMR / LiFePO4: 

10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 

16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 

22650,25500, 26500, 26650 

Ni-MH (NiCd): AA, AAA, AAAA, C, D 

Afmetingen: 132 mm × 70 mm × 35 mm 

Gewicht: 126 g (zonder batterijen en netsnoer) 

 

Gebruiksaanwijzing 

 

Aansluiten op voedingsbron: Verbind de NEW i2 met een externe voedingsbron (zoals auto-adapter, stopcontact) 

via de oplaadkabel. 

Batterijen plaatsen: plaats één of twee batterijen in elk onafhankelijk geregeld slot volgens de polariteit op de 

oplader. 

Batterij-identificatie: er branden vier LED's boven de gleuf waarin een lithiumbatterij is geplaatst; twee onderste 

LED's gaan omhoog boven de gleuf a Ni-MH-batterij is geplaatst. Het opladen begint over twee seconden. 

Batterijinspectie en -rapport: de NEW i2 maakt automatisch onderscheid tussen herlaadbaar en niet-oplaadbaar 

Lithium batterijen. Het meldt automatisch fouten wanneer niet-oplaadbare lithiumbatterijen worden geplaatst, of 

batterijen kortgesloten of ingevoegd met omgekeerd polair. 

Notitie: 



(1) De niet-oplaadbare lithiumbatterij detectie is een hulpfunctie. 

een. Het belangrijkste doel van deze functie is het identificeren van volledig ontladen CR123-batterijen in het geval 

dat dergelijke batterijen 

zijn geplaatst om te worden opgeladen, wat kan leiden tot ontploffing. 

b. Vanwege de diversiteit aan chemische stoffen in de batterij, kan de lader niet alle niet-oplaadbare batterijen 

detecteren. Doe alstublieft niet 

Plaats alle batterijen die bekend staan als niet-oplaadbaar in de lader. 

Intelligent laden: de NEW i2 kan laadstroom kiezen op basis van intelligente detectie over batterijtypen en 

capaciteiten. Handmatige laadstroom selectie is ook beschikbaar. De NIEUWE i2 is compatibel met: 

1) 3.7V Li-ion oplaadbare batterijen 

2) 3,8 V Li-ion oplaadbare batterijen 

3) 1,2 V Ni-MH / Ni-Cd oplaadbare batterijen 

4) 3.2V LiFePO4-batterijen 

Tijdens het opladen geven de drie indicator-LED's de status en oplaadpercentages van de batterijen aan. 

 

Huidige instellingen laden 

 

Plaats de batterijen in de NEW i2 en druk na automatische detectie op de knop boven de batterijgleuf om Handmatig 

in te voeren 

Instellingenmodus 

Druk op de knop C en houd deze ingedrukt om de Huidige selectie in te voeren om handmatig 1A of 500mA 

laadstroom te selecteren 

wanneer een batterij met grote capaciteit (> 1200 mAh). Wanneer de juiste huidige instelling gemarkeerd is, laat u 

de knop C en. Los. druk nogmaals op de knop om de modus Handmatige instellingen te verlaten en te beginnen met 

opladen. 

Notitie: 

1. Wanneer 1A laadstroom is geselecteerd, gaat de LED naast het 1A-teken branden. 

2. Voor batterijen met een kleine capaciteit (<1200 mAh, zoals 10440, 16340) wordt automatisch 500 mA laadstroom 

geselecteerd. 

3. Voor Ni-MH-batterijen en 3,7 V Li-ion-batterijen selecteert de NEW i2 automatisch de juiste oplaadmodi. Voor 

LiFePO4 batterijen, handmatige instelling is vereist. 

 

Instellingen laadspanning 

 

Voor LiFePO4-batterijen: 

Plaats de batterijen in de laadslots van de NEW i2. Nadat de batterij is geïnspecteerd, drukt u op de knop boven de 

batterijgleuf om te openen 

Handmatige instellingenmodus. Druk op de V-knop en houd deze ingedrukt om Voltagekeuze te openen. Voordat de 

knop wordt losgelaten, zijn er drie instellingen 

van het laden van uitschakelspanningen zal elke seconde cycleren (gemarkeerd met een LED). Wanneer de gewenste 

instelling is gemarkeerd, 

laat de V-knop los en druk nogmaals op de knop om de modus Handmatige instellingen te verlaten en te beginnen 

met opladen. 

Voor 3.8V Li-ion-batterijen: volg de bovenstaande instellingsmethode. 



 

Batterijactivering 

 

De NEW i2 is in staat om uitgeputte Li-ion-batterijen met beschermingscircuit te activeren. Na de installatie van de 

batterij zal de NIEUWE i2 dat doen 

test en activeer de batterij voor het opladen. Een batterij die als beschadigd is gedetecteerd, kan niet worden 

geactiveerd en de drie LED's hierboven 

zijn slot gaat door om de gebruiker op de hoogte te stellen. 

 

 

Lithiumbatterijterugwinning 

Na het plaatsen van een 0V IMR-batterij, knipperen alle vier LED's boven de sleuf om aan te geven dat deze niet 

klaar is om op te laden. Druk op en Houd beide knoppen ingedrukt totdat het aan / uit-lampje knippert om de 

Recovery-modus. Nitecore raadt aan deze batterij te laten liggen als het na verschillende pogingen niet wordt 

teruggevonden. OPMERkING: schakel de batterij niet in als batterijen met omgekeerde polariteit worden geplaatst. 

Als u dit wel doet, kan dit leiden tot brand of ontploffing van de batterijen.  

Bescherming tegen opladen  

De NEW i2 berekent afzonderlijk de oplaadtijd van elke batterij. Wanneer de totale oplaadtijd meer dan tien uur 

bedraagt, stopt de NEW i2 automatisch met opladen en wordt de status volledig opgeladen weergegeven. Dit is om 

mogelijke oververhitting of zelfs explosie te voorkomen als gevolg van het probleem met de batterijkwaliteit.  

Voorzorgsmaatregelen 

1. De oplader is alleen geschikt voor het opladen van Li-ion-, IMR-, LiFePO4-, Ni-MH / Ni-Cd-oplaadbare batterijen. 

Gebruik de oplader nooit met andere soorten batterijen, dit kan leiden tot ontploffing, scheurtjes of lekkage van de 

batterij, met materiële schade en / of persoonlijk letsel tot gevolg. 

2. De veilige bedrijfstemperatuur voor de lader ligt tussen -10-40 ° C en de veilige opslagtemperatuur is -20-60 ° C. 

3. Laad de batterijen op volgens de specificaties op de achterkant. Laad een accu niet op met de oplader. Let op de 

polariteitsdiagrammen op de oplader. Plaats de batterijcellen altijd met een positieve punt naar de bovenkant 

gericht. 

5. Laat een werkende oplader niet onbeheerd achter. Als er een storing wordt gevonden, moet u de werking 

onmiddellijk beëindigen en de handleiding voor de handleiding voor instructies instellen. 

6. De lader is bedoeld voor volwassenen boven de 18 jaar. Kinderen onder deze leeftijd moeten onder toezicht staan 

van een volwassene bij het gebruik van de oplader 

.7. Zorg ervoor dat het juiste programma en de juiste instellingen zijn gekozen en ingesteld. Onjuiste programmering 

of instelling kan de lader beschadigen of brand of explosie veroorzaken. 

8. Probeer nooit om primaire cellen zoals Alkaline, Zinc-Carbon, Lithium, CR123A, CR2 of andere niet-ondersteunde 

chemicaliën op te laden vanwege het risico van ontploffing en brand. 

9. Laad een beschadigde IMR-batterij niet op omdat dit kan leiden tot kortsluiting in de lader of zelfs explosie. 



10. Laad of ontlaad nooit een batterij met tekenen van lekkage, uitzetting / zwelling, beschadigde buitenverpakking 

of behuizing, kleurverandering of vervorming. 

11. Gebruik de originele adapter en het netsnoer voor de stroomtoevoer. Om het risico op schade aan het netsnoer 

te verkleinen, moet u altijd aan de stekker trekken in plaats van aan het snoer. Gebruik de oplader niet als deze op 

enige manier beschadigd lijkt. 

12. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, verwarmingstoestellen of open vuur; vermijd extreem hoge of 

extreem lage omgevingstemperaturen en plotselinge temperatuurveranderingen. 

13. Gebruik de oplader op een goed geventileerde plaats. Bedien of bewaar het niet in een vochtige omgeving. Houd 

alle ontvlambare stoffen buiten bereik van het operatiegebied. 

14. Vermijd mechanische trillingen of schokken, omdat deze het apparaat kunnen beschadigen. Sluit geen slots of 

andere delen van het apparaat af. Zorg dat er geen metalen draden of ander geleidend materiaal in de lader 

terechtkomen. 

16. Raak geen hete oppervlakken aan. De oplaadbare batterijen of het apparaat kunnen heet worden bij volledige 

belasting of bij een hoge netvulling / ontlading. 

17. Overlaad of ontlaad batterijen niet te veel. Laad lege batterijen zo snel mogelijk op. 

18. Verwijder alle batterijen en koppel de oplaadeenheid los van de voedingsbron wanneer deze niet in gebruik is. 

19. Het openen, demonteren, wijzigen of knoeien met het apparaat kan de garantie ongeldig maken, de 

garantiebepalingen controleren. 

20. Misbruik op geen enkele manier! Gebruik alleen voor het beoogde doel en functie.Standaard handmatige 

instelling op1A Beschikbaar <1200 mAh0.5A0.5AYes0.5A> 1200 mAh1 batterij 2 batterijen LithiumNI-MH 

Batterentypen en capaciteit1A0.5A0.5ANoNee 

Disclaimer 

Dit product is wereldwijd verzekerd door Ping An Insurance (Group) Company van China, Ltd. Nitecore kan niet 

aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of claims van welke aard dan ook die zijn opgelopen als gevolg van 

het niet naleven van de instructies in dit gebruiksdocument.  

Garantiegegevens  

Onze geautoriseerde dealers en distributeurs zijn verantwoordelijk voor de garantieservice. Als een probleem dat 

onder de garantie valt, zich voordoet, kunnen klanten contact opnemen met hun dealers of distributeurs met 

betrekking tot hun garantieclaims, op voorwaarde dat het product is gekocht bij een erkende dealer of distributeur. 

De garantie van NITECORE wordt alleen verstrekt voor producten die zijn gekocht bij een geautoriseerde bron. Dit 

geldt voor alle NITECORE-producten. Elk DOA / defect product kan worden vervangen door een lokale distributeur / 

dealer binnen de 15 dagen na aankoop. Na 15 dagen kunnen alle defecte / defecte NITECORE®-producten gratis 

worden gerepareerd gedurende een periode van 12 maanden (1 jaar) vanaf de aankoopdatum. Na 12 maanden (1 

jaar) geldt een beperkte garantie die de arbeidskosten dekt en onderhoud, maar niet de kosten van accessoires of 

vervangende onderdelen. De garantie is ongeldig als het product / de producten is / zijn1. uitgesplitst, 

gereconstrueerd en / of aangepast door niet-geautoriseerde partijen2. beschadigd door verkeerde bewerkingen (dat 

wil zeggen plaatsing met reservepolariteit, installatie van niet-oplaadbare batterijen), of3. beschadigd door 

batterijlekkage. Neem voor de laatste informatie over NITECORE®-producten en -services contact op met een lokale 

NITECORE®-distributeur of stuur een  email naar service@nitecore.com.�Alle afbeeldingen, tekst en verklaringen die 

in deze handleiding zijn vermeld, zijn uitsluitend bedoeld als naslagwerk. Mocht er een discrepantie zijn tussen deze 

handleiding en de informatie die wordt vermeld op www.nitecore.com, dan zal informatie op onze officiële website 



prevaleren.Sysmax Industry Co., Ltd. behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit document op elk moment te 

interpreteren en te wijzigen zonder priornotice.Safety  

Instructie voor Lithium-ion-batterijen 

1. Laadspanning  

Lithium-ion (Li-ion) batterijen hebben een strikte eis ten aanzien van spanningsregeling. Het opladen van Li-ion-

batterijen met elektrische voltage beyondsafety-norm kan leiden tot schade aan de batterij en explosie.  

(1) 4.2V Li-ionbatterijen / IMR-batterijen4.2V Li-ionbatterijen zijn de meest voorkomende oplaadbare 

lithiumbatterijen. De huiden van deze batterijen zijn vaak gemarkeerd met tekens van 3,6 V / 3,7 V. Als onze laders 

oordelen dat een geplaatste batterij een Li-ionbatterij is, wordt de batterij automatisch opgeladen in een 

standaardvulmodus van 4,2 V. U hebt geen extra voltage-instellingen nodig voor dit soort batterijen.  

(2) 4.35V Li-ionbatterijen4.35V Li-ion-batterijen zijn relatief zeldzaam. Het heeft meestal een 3,7V-markering op zijn 

huid. Normaal gesproken zal de verkoper zijn koper laten weten dat hij moet worden belast met 4,35V vermogen. Bij 

het opladen van dit type batterij, stel de laadspanning handmatig in op 4,35V, anders laadt de lader standaard op tot 

4,2V en kan niet voldoende laadspanning leveren. 

 (3) 3,7V LiFePO4-batterijen3,7V LiFePO4-batterijen hebben LiFePO4 en / of 3.2V-markeringen op de huid. Wees 

voorzichtig met dit type batterijen. Zonder handmatige instelling laden onze opladers dit type batterijen op met een 

spanning van 4,2V en beschadigen ze of exploderen ze de accu met te lage laadspanning. U moet de laadspanning 

handmatig instellen op 3.7V voor veilig laden. 

2. Laadstroom 

Voor alle oplaadbare lithiumbatterijen (inclusief Li-ion-, IMR- en LiFePO4-batterijen) raden we aan geen stroom 

groter dan 1C * te gebruiken om op te laden. Voor batterijen met een kleine capaciteit moet de laadstroom kleiner 

zijn dan 1C. * C = capaciteit van een batterij. Bijvoorbeeld, 1C in een 2600mAh oplaadbare lithiumbatterij is 2,6A. 1C 

in een 3400mAh oplaadbare lithiumbatterij is  3.4A. Overvloedig grote laadstroom zal leiden tot veel warmte, en 

dientengevolge batterijschade en explosie.  

Waarschuwing:  

Onze laders beoordelen en selecteren automatisch laadstroom aan de hand van de lengte van de batterijen. Voor 

sommige lange maar kleine batterijen (dat wil zeggen 12650, 13650, 14650, 16650), stel handmatig de juiste 

laadstroom in (kleiner dan 1C) . 

3. Voorzorgsmaatregelen 

 (1) Sluit de batterij op geen enkele manier af.  

(2) Gebruik geen 4.2V / 4.3V lithium-batterij als het voltage lager is dan 2.8V, anders kan het overmatig ontladen zijn 

en / of vatbaar voor explosie bij het volgende laden.  

(3) We raden ten sterkste aan om batterijen met een beschermingscircuit te gebruiken. Voor batterijen zonder 

beschermingscircuit (zoals IMRbatteries), blijf alert op overontlading en kortsluiting. 

 (4) Ontlaad geen batterij met een ontlaadstroom die groter is dan de maximale nominale stroom.  

Lange termijn opslag  

De beste opslagspanning voor oplaadbare lithium-ionbatterijen van 4,2V / 4,35V is 3,7V. Te lage of te hoge spanning 

kan uw batterij tijdens opslag beschadigen. U kunt een batterij ontladen tot 3,7 V of opladen tot 3,7 V in een oplader 



voordat u deze in langdurig geheugen bewaart. Laadt op 1A met prioriteit Actieve Stroomverdeling (ACD) 1A Stel 

Linkslot 1A in Stel in op 1A met prioriteitHolds terwijl Rechts is opladen; Laadt bij500mA terwijl Right bijna klaar is; 

laadt bij 500mA op voor een kleine capaciteit batterij, terwijl Right helemaal klaar is; Laadt op 1A voor een batterij 

met een grote capaciteit terwijl Right is voltooid. Rechter slot Houdt vast terwijl links wordt opgeladen; Kosten bij 

500mAwhile Left zijn bijna voltooid; Kosten bij 1Alinks is voltooid. Houdt vast terwijl links bezig is met opladen; 

Kosten bij 500mAwhile Left zijn bijna voltooid; Laadt bij500mA op voor een accu met een kleine capaciteit, terwijl 

Left iscomplete; Laadt op 1A voor een accu met grote capaciteit, terwijl Links volledig is.Geldt op 1A met prioriteitJa 

Ja Ja Nee JaGeen BELANGRIJKE MEDEDELING BETREFFENDE GARANTIE SERVICEDevredenheid voor de aanschaf! 

Voordat u deze lader gebruikt, vindt u uw verificatiecode op de verpakking en gaat u naar 

http://charger.nitecore.com/validation (of scant u deQR-code naast de verificatiecode om deze op uw mobiele 

telefoon te bezoeken). Voer uw verificatiecode en persoonlijke gegevens in zoals vereist en verzend de pagina. 

Nalatificatie, Nitecore stuurt u een e-mail met een garantiedienst. Deze e-mail en uw registratie-e-mailadres zijn 

essentieel voor uw mogelijke garantietoepassing. Voordat u de registratie van de garantieservice voltooit, kunt u 

niet genieten van onze garantieservice voor uw aankoop. ® De nieuwe benchmark in intelligente ladersIntellicharger 

NIEUW i2User ManualFoutrapport Batterijen geplaatst met polaire reversed Batterijen kortgesloten Niet-oplaadbare 

lithium-batterijen geplaatst Batterijvermatie en inspectie Vier led's op het scherm knipperen gebruiker van een fout. 

De NEW i2 zal normale batterijen opladen inspectie. Bedankt voor de aanschaf van NITECORE! De oplader moet 

worden gebruikt met de officiële snoeren van Nitecore. Officiële koorden worden geïdentificeerd met duidelijk 

bedrukte Nitecore op de stekker. Tijdens het opladen kunnen koorden van derden defecten, oververhitting en zelfs 

brand op de lader veroorzaken. Schade door het gebruik van niet-officiële kabels kan niet worden gedekt door de 

officiële garantie. De NEW i2 beperkt zich tot het opladen van alleen Li-ion, IMR, 3.7V LiFePO4, Ni-MH / Ni-Cd-

oplaadbare batterijen. Gebruik de NEW i2 nooit met andere soorten batterijen, anders kan de batterij leeg raken 


