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1. Introducere 
 

Stimate client, 
Ați luat o decizie foarte bună cumpărând acest produs Voltcraft® și pentru aceasta vă mulțumim. 
Ați achiziționat un produs de calitate superioară aparținând unui brand care se distinge prin competența tehnică, performanța 
extraordinară și inovația permanentă în domeniul instrumentelor de măsură și al tehnologiilor de încărcare și de rețea. 
Produsele care aparțin brandului Voltcraft® oferă soluții optime și satisfac chiar și cele mai exigente cerințe ale pasionaților de 
bricolaj sau ale utilizatorilor profesioniști. Și încă ceva: Voltcraft® vă oferă o tehnologie fiabilă susținută de un raport calitate-preț 
deosebit de avantajos. Acesta este motivul pentru care suntem absolut siguri că primul dumneavoastră contact cu produsele 
Voltcraft® va marca, în același timp, începutul unei cooperări profitabile pe termen lung. 
Vă dorim să vă bucurați din plin de noul dumneavoastră produs Voltcraft®! 
 

2. Explicații simboluri 
 

Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci când există pericole legate de sănătatea umană, de ex. electrocutare. 
 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informația prezentată este importantă, iar instrucțiunea trebuie 
respectată întocmai. 
 

  Simbolul „săgeată” apare atunci când este vorba despre sfaturi sau indicații importante în manevrare.  
 

3. Domenii de utilizare 
 

Această stație de încărcare poate încărca simultan maxim 8 acumulatori NiMH sau NiCd tip AA, AAA, C și D. 
În plus, acest aparat poate încărca simultan maxim 8 acumulatori NiZn tip AA și AAA.  
Totodată există și opțiunea de încărcare combinată a acumulatorilor NiMH și NiCd în toate compartimentele de încărcare. 
Încărcarea simultană a acumulatorilor NiMH/NiCd și NiZn este posibilă numai dacă în compartimentele de încărcare din stânga 
(S1/S3/S5/S7) și din dreapta (S2/S4/S6/S8) se află acumulatori de același tip.  
De asemenea produsul dispune de 2 compartimente pentru încărcarea acumulatorilor NiMH/NiCd 9 V, care funcționează 
independent de compartimentele pentru acumulatorii rotunzi.  
Produsul permite executarea simultană a diferitelor programe de încărcare pentru acumulatori de dimensiuni și tipuri diferite. 
Interfața USB permite controlul aparatelor și citirea datelor cu ajutorul software-ului PC, ce poate fi descărcat gratuit de pe pagina 
web www.germanelectronics.ro   
Cu ajutorul compartimentului pentru carduri de memorie SD/SDHC puteți colecta autonom date în formatul CSV, ce pot fi evaluate 
ulterior pe PC folosind un software pentru prelucrarea datelor.  
Displayul grafic mare LCD afișează toate valorile relevante, precum și toate graficele de încărcare și descărcare. 
Coletul include și un bloc de alimentare de la rețea. Alternativ stația de încărcare poate funcționa și cu un adaptor auto (nu este 
inclus în colet, se comandă separat). 
Respectați toate instrucțiunile de siguranță și toate informațiile relevante incluse în acest manual. 
Orice altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce la defectarea produsului; în plus există și alte pericole, precum 
incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Nu sunt permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a produsului și nici 
deschiderea carcasei aparatului. 
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și europene în vigoare. Toate denumirile și descrierile produsului incluse 
în acest manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate drepturile rezervate.  

 

http://www.germanelectronics.ro/
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4. Conținut colet 
 

 Stație de încărcare 

 Bloc de alimentare de la rețea 

 Cablu alimentare 

 Manual de utilizare  
 

5. Instrucțiuni de siguranță 
 

Vă rugăm citiți în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să utilizați produsul.  
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucțiunilor prezentate în acest manual de utilizare se pierde 
dreptul la garanție. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situații! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a apara-
tului sau a nerespectării instrucțiunilor de siguranță prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție!  

 

a. Generalități 
 Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a produsului. Nu 

deschideți/dezmembrați aparatul. 

 Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor. Produsul poate fi instalat, utilizat și depozitat numai 
într-un loc inaccesibil copiilor. Observația este valabilă și pentru acumulatori. Manifestați atenție sporită în prezența copiilor, 
căci aceștia pot încerca să modifice setările sau să scurtcircuiteze acumulatorii. Astfel se pot produce explozii și incendii și în 
plus există pericolul unui șoc electric! 

 Întreținerea, operațiile de ajustare și de reparații nu pot fi realizate decât de către personal specializat/ateliere service. 
Aparatul nu include părți componente care să aibă nevoie de întreținere. 

 În școli, ateliere, școli de ucenici funcționarea aparatului se face numai sub supravegherea personalului specializat. 

 Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale privind protecția la locul de muncă în cazul 
folosirii aparatelor electrice.  

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu trebuie lăsate la întâmplare, căci pot deveni jucării periculoase pentru copii. 

 Manevrați produsul cu grijă; șocurile, loviturile sau căderea chiar și de la înălțimi relativ mici pot defecta aparatul.  

 Dacă aveți alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresați departamentului 
nostru tehnic sau unui specialist. 

 

b. Bloc/cablu de alimentare 
 Structura de construcție a blocului de alimentare corespunde clasei de protecție I. Drept sursă de tensiune folosiți numai o 

priză de perete standard. 

 Priza de perete la care se conectează blocul de alimentare trebuie să fie ușor accesibilă. 

 Nu trageți niciodată de cablu, ci de ștecăr atunci când scoateți blocul de alimentare din priză. 

 Dacă blocul de alimentare sau cablul de alimentare prezintă daune nu le mai atingeți. Pericol de moarte prin electrocutare!  

 Decuplați priza corespunzătoare de la alimentare (de ex. decuplați siguranța automată), iar apoi scoateți blocul de alimentare 
din priză. Nu mai utilizați produsul. Eliminați produsul drept deșeu. Înlocuiți blocul/cablul de alimentare defect cu unul nou de 
același tip.  

 

c. Loc de instalare 
 Produsul poate fi folosit numai în spații interioare uscate și închise. Produsul nu are voie să devină umed sau ud. Pericol de 

electrocutare! 

 Alegeți un loc de instalare pentru stația de încărcare care este stabil, plat, curat și suficient de mare. Nu instalați niciodată 
stația de încărcare pe suprafețe inflamabile (de ex. covor, față de masă). Folosiți întotdeauna o suprafață de suport adecvată, 
neinflamabilă și rezistentă la căldură. Nu acoperiți niciodată fantele de aerisire. Țineți produsul departe de materiale 
inflamabile (de ex. perdele).  

 Atunci când instalați cablul aveți grijă să nu-l striviți, îndoiți sau secționați din cauza marginilor ascuțite. Instalați cablul în așa 
fel încât să nu împiedice libera circulație a persoanelor. 

 Nu așezați în imediata apropiere a produsului recipiente care conțin lichide, ca de ex. vaze, găleți, pahare sau ghivece. Lichidul 
poate ajunge în interiorul aparatului, ceea ce va dăuna siguranței electrice a produsului. În plus există pericolul de incendiu 
sau explozie!  

 În acest caz decuplați produsul de la tensiunea de alimentare și scoateți acumulatorii instalați în aparat (dacă este nevoie). Nu 
mai utilizați produsul. Duceți aparatul într-un atelier de reparații. 

 Dacă se scurge lichide peste blocul/cablul de alimentare decuplați priza corespunzătoare de la alimentare (de ex. decuplați 
siguranța automată și disjunctorul diferențial), iar apoi scoateți blocul de alimentare din priză.  

 Nu mai folosiți blocul de alimentare, ci duceți-l într-un atelier de reparații, respectiv eliminați produsul drept deșeu.  

 Dacă instalați stația de încărcare, respectiv blocul de alimentare pe mobilier valoros folosiți o bază de suport adecvată.  
 

d. Funcționare 
 Asigurați ventilația corespunzătoare în timpul funcționării, nu acoperiți niciodată stația de încărcare și blocul de alimentare. 

Păstrați o distanță suficient de mare (min. 20 cm) între aparat și alte obiecte. Pericol de incendiu din cauza  supraîncălzirii! 
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 Alimentarea produsului se poate face numai de la o tensiune continuă stabilizată de 12 V/DC (de ex. de la blocul de alimentare 
inclus în colet). 

 Nu lăsați produsul să funcționeze fără supraveghere. În ciuda numeroaselor circuite de protecție pot să apară probleme și 
distorsiuni în funcționare la încărcarea acumulatorilor. 

 Atunci când manipulați stația de încărcare sau acumulatorii nu purtați obiecte metalice sau conductoare, ca de ex. bijuterii 
(lanțuri, brățări, inele etc.). Pericol de incendiu și explozie din cauza unui scurtcircuit!  

 Nu este permisă instalarea cablurilor și contactelor metalice între acumulatori și slotul de încărcare! 

 Produsul este adecvat numai pentru încărcarea (descărcarea) acumulatorilor tip NiMH, NiCd și NiZn. Nu instalați niciodată alți 
acumulatori (de ex. Li) sau baterii nereîncărcabile în compartimentele de încărcare. Pericol de incendiu sau explozie! 

 Folosiți produsul numai în zonele cu climă temperată, iar nu tropicală. Țineți cont de datele din capitolul „Date tehnice” pentru 
condițiile ambientale de funcționare. 

 Dacă transportați produsul dintr-un spațiu rece într-unul cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta aparatul; în plus 
în aceste condiții există și pericolul electrocutării! De aceea lăsați aparatul la temperatura camerei, uneori chiar mai multe ore, 
înainte de a-l folosi. 

 Evitați folosirea aparatului în imediata apropiere a câmpurilor magnetice și electromagnetice puternice, a antenelor de emisie 
sau generatorilor HF. În aceste condiții poate fi influențat sistemul electronic de control al aparatului.  

 Dacă considerați că aparatul nu mai poate funcționa în siguranță scoateți cablul de alimentare din priză. Nu mai folosiți 
produsul, ci duceți-l într-un atelier service sau eliminați-l drept deșeu.  

 Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă prezintă daune evidente, nu mai funcționează, produsul a fost depozitat în 
condiții improprii o perioadă mai lungă de timp sau produsul a fost transportat în condiții improprii.  

 Dacă nu folosiți produsul o perioadă lungă de timp (de ex. depozitare) scoateți acumulatorii conectați la compartimentele de 
încărcare, decuplați produsul de la tensiunea de funcționare prin scoaterea blocului de alimentare din priză.  

 Depozitați produsul într-un loc uscat, curat, inaccesibil copiilor.  
 

6. Utilizarea acumulatorilor 
 

 Țineți acumulatoarele departe de mâinile copiilor.  

 Nu lăsați acumulatoarele la întâmplare, căci există pericolul să fie înghițite de către copii sau animale domestice. Dacă se 
întâmplă acest lucru mergeți imediat la medic. 

 Acumulatoarele nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau aruncate în foc. Pericol de incendiu și explozie! 

 Acumulatoarele defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, de aceea folosiți mănuși de protecție atunci când manevrați 
aceste acumulatoare.  

 Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Pericol de incendiu și explozie! 

 Bateriile nereîncărcabile sunt produse de unică folosință și de aceea trebuie eliminate drept deșeu după ce se golesc.  

 Acumulatoarele nu au voie să devină umede sau ude. 

 Nu încărcați/descărcați acumulatorii niciodată fără supraveghere. 

 Atunci când instalați acumulatoarele în aparat aveți grijă ca polaritatea să fie corectă (respectați plus/+ și minus/-).  

 Nu încărcați/descărcați acumulatoarele încă fierbinți (de ex. din cauza curentului mare de încărcare/descărcare). De aceea 
lăsați acumulatoarele să se răcească la temperatura camerei înainte de a le încărca/descărca. 

 Nu încărcați/descărcați niciodată acumulatoare defecte, deformate sau care curg. Pericol de incendiu și explozie! Eliminați 
aceste acumulatoare drept deșeu. Nu le mai folosiți. 

 Încărcați acumulatoarele standard și NiZn la fiecare 3 luni, iar acumulatoarele cu autodescărcare redusă la fiecare 3 ani, căci 
din cauza autodescărcării se poate ajunge la descărcarea profundă, motiv pentru care acumulatoarele nu vor mai putea fi 
folosite.  

 Nu distrugeți niciodată învelișul exterior al unui acumulator. Pericol de incendiu și explozie!  
 

7. Caracteristicile stației de încărcare 
 

Charge Manager 2024 este o stație pentru încărcarea rapidă a acumulatorilor NiMH și NiCd tip AA, AAA, C, D și 9 V. În plus, 
utilizatorii au la dispoziție toate programele de încărcare și întreținere pentru acumulatorii NiZn tip AA și AAA. 
Încărcarea rapidă controlată de procesor încarcă până la 100% acumulatorii NiMH/NiCd/NiZn. 100% înseamnă până la 115% din 
capacitatea indicată pentru acumulatorii noi și mai puțin de 100% din capacitatea indicată pentru acumulatorii vechi.  
Pentru acumulatorii cu o capacitate mai mică de 625 mAh se poate să nu se ajungă la 100% din capacitatea de descărcare (D); 
această valoare de descărcare trebuie să fie mai mare de 80%, în caz contrar acumulatorul este defect (cel mai bine este să testați 
acumulatorul cu programul ALIVE).  
Cu acest produs nu este nevoie de descărcarea acumulatorilor înainte de încărcare. Acumulatorul este încărcat până la 100% 
pornind de la starea sa de încărcare. Încărcarea și descărcarea se realizează independent de starea de încărcare a acumulatorilor.  
Deoarece aparatul se manevrează foarte simplu setările se realizează rapid, iar valorile sunt afișate bine sistematizat pe displayul 
LC mare, iluminat în albastru. 
Valorile disponibile pentru curentul de încărcare și de descărcare sunt alese în funcție de experiența cu tipurile de acumulatori. 
Stația de încărcare dispune de funcția de întreținere automată și de modul economie de energie. De asemenea produsul dispune 
și de funcția automată de supraveghere a acumulatorilor (tensiune de încărcare și energie încărcare). Identificarea automată a 
acumulatorilor scoate imediat în evidență instalarea sau extragerea unui acumulator.  
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În timpul încărcării nu există fenomenul memory-effect (curentul de încărcare este sincronizat cu curentul de descărcare). În acest 
mod scade valoarea prea mare a rezistenței interne a acumulatorului și crește sarcina admisibilă. Astfel crește randamentul 
acumulatorilor (raportul dintre capacitatea extrasă și cantitatea de energie necesară pentru încărcare).  
Datorită caracteristicii memory-backup se păstrează toate setările timp de o săptămână fără alimentare de la rețea.  
Folosind mufa USB și software-ul compatibil cu produsul (se poate descărca gratuit de pe www.germanelectronics.ro) puteți 
controla stația de încărcare, dar și evalua, arhiva și imprima pe PC graficele de încărcare/descărcare și alte date.  
Înregistrarea datelor în formatul CSV pe un card de memorie SD/SDHC se poate face și fără un PC.  
 

8. Informații generale despre acumulatori 
 

Acumulatorii sunt alcătuiți din doi electrozi instalați într-un electrolit; astfel un acumulator este un produs chimic. 
În interiorul acumulatorului au loc procese chimice. Deoarece aceste procese sunt reversibile acumulatorii pot fi reîncărcați. 
Pentru încărcarea unui acumulator este nevoie de așa-numita tensiune de încărcare, care trebuie să fie mai mare decât tensiunea 
celulelor. În plus, la încărcare se folosește o cantitate mai mare de energie (mAh), decât cea care poate fi ulterior extrasă. Acest 
raport dintre energia extrasă și energia alimentată este denumit randament. 
Capacitatea extrasă care depinde de curentul de descărcare, este o valoare foarte importantă privind starea unui acumulator. 
Energia folosită la încărcare nu poate fi folosită drept parametru, căci o parte din aceasta se pierde (de ex. este transformată în 
căldură).  
Capacitatea indicată de producător reprezintă cantitatea maximă teoretică de energie de încărcare pe care o poate furniza 
acumulatorul. Aceasta înseamnă cu un acumulator de 2000 mAh poate livra teoretic un curent de 1000 mA (= 1 A) timp de 2 ore. 
Această valoare depinde de foarte mulți factori (starea acumulatorului, curentul de descărcare, temperatura etc.).  
 

a. Explicarea termenului „C-Rate” 
Este vorba despre un factor care, independent de capacitatea acumulatorului, determină curentul de încărcare sau descărcare 
permis. Drept multiplicator se folosește capacitatea acumulatorului.  
Regula: capacitatea acumulatorului (în mAh) x rata C = valoarea (curent de încărcare/descărcare în mA). 
Exemple: acumulatori cu 1000 mAh și 2700 mAh. 
Rata C = 1 C    Rata C = 2C 
1000 mAh x 1 = 1000 mA  1000 mAh x 2 = 2000 mA 
2700 mAh x 1 = 2700 mA  2700 mAh x 2 = 5400 mA 

 

b. Selecția curentului de încărcare, respectiv descărcare adecvat 
Stația de încărcare dispune de funcția ajustare automată a curentului de încărcare. Pentru acumulatorii NiMH/NiCd curentul de 
încărcare poate fi limitat manual. În acest sens aveți la dispoziție 6 valori limită pentru curentul de încărcare de la 500 mA până la 
3000 mA, în pași de 500 mA.  
La acumulatorii NiZn curentul de încărcare variabil este setat automat de către stație, acesta nefiind liber selectabil. 
 

Limitarea curentului de încărcare la 500 mA este recomandată în caz de: 

 Acumulatori pentru care nu există informații privind tipul de încărcare și o capacitate mai mică de 1000 mAh.  
 

Limitarea curentului de încărcare la 1C este recomandată în caz de: 

 Acumulatori cu o capacitate >1000 mAh și care dispun de inscripționarea „Încărcare standard: 12 – 15 ore cu xxx mA” 
(„Standard charge: 12 - 15h at xxx mA“). 

 Acumulatori cu inscripționarea „Încărcare rapidă: 4 – 5 ore cu xxx mA” („Fast charge: 4 - 5h at xxx mA“).  

 Acumulatori cu inscripționarea „Compatibil cu încărcarea rapidă” sau „Quick charging possible“.  
 

Folosind tipul de acumulator descris la cap. 8.a) rezultă următoarele valori pentru curentul de încărcare: 
1000 mAh x 1,0 C = 1000 mA 
 2700 mAh x 1,0 C = 2700 mA 
 

Stația de încărcare nu oferă întotdeauna valoarea adecvată pentru curentul de încărcare.  
În aceste cazuri alegerea corectă este următorul domeniu de curent cu valoare mai mică. Pentru un acumulator de 2700 
mAh acest lucru înseamnă un curent max. de încărcare de 2500 mA.  

 

Limitarea curentului de încărcare la 2C este recomandată în caz de: 

 Acumulatori cu inscripționarea „Încărcare turbo: 60 - 70 minute cu xxx mA“ respectiv „Rapid charge“ sau „Rapid charging 
possible”.  

 

Un acumulator de 2700 mAh se încarcă cu 3000 mA, deoarece 2C depășește valoarea maxim admisibilă.  
 

La încărcarea unui acumulator cu o rată de încărcare de 1C sau 2C se remarcă fenomenul de încălzire semnificativă a 
acumulatorului spre sfârșitul încărcării, Acest lucru este normal.  

 

c. Curent de descărcare  
Pentru acumulatorii NiMH și NiCd stația de încărcare are la dispoziție un curent de descărcare de la 25 mA până la 750 mA în pași 
de 125 mA; pentru acumulatorii NiZn puteți selecta un curent de descărcare de 150, 300, 450 sau 600 mA.  
La acumulatorii de 9 V selecția curentului de descărcare se face automat. Valoarea nominală este de 20 mA.  

http://www.germanelectronics.ro/
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Dacă se cunoaște capacitatea unui acumulator pe termen lung se poate calcula starea sa actuală (pierderea de capacitate).  
Capacitatea extrasă depinde de curentul de descărcare. Cu cât curentul de descărcare este mai mic, cu atât mai mare este 

capacitatea extrasă. Deoarece acumulatorul este descărcat prin rezistențe, curentul real de descărcare depinde de tensiunea 
actuală a acumulatorului. Funcția de calcul a capacității (DCAP) de care dispune stația de încărcare ține cont de această regulă.  
În mod standard capacitatea este calculată cu un curent de descărcare de 0,2 C. Pentru acumulatorul folosit în exemplul nostru 
acest lucru înseamnă:  
1000 mAh x 0,2 = 200 mA 
2700 mAh x 0,2 = 540 mA 

Selectați curentul de descărcare cel mai apropiat de rezultatul calculului. Pentru acumulatorul de 1000 mAh folosit drept 
exemplu valoarea este de 250 mA, iar pentru un acumulator de 2700 mAh curentul de descărcare este de 500 mA.  

 

9. Elementele de control și conexiunile 
 

 
1. Compartimente de încărcare universale stânga (S1/S3/S5/S7) 
2. Compartimente de încărcare universale dreapta (S2/S4/S6/S8) 
3. Display pentru afișarea: 

- Meniului pentru introducerea datelor 

- Programelor în desfășurare 

- Graficelor de încărcare și descărcare 

- Parametrilor celulelor/de încărcare  
4. Buton rotativ:  

- Rotire spre dreapta/stânga: introducere date/selecție 

- Apăsare: pentru confirmare OK  
5. Slot carduri de memorie pentru carduri SD/SDHC 
6. Compartimente de încărcare pentru acumulatori 9 V (SA/SB).  

 
 

Conexiunile din partea posterioară a aparatului: 
7. Interfață date (mufă USB-B) 
8. Conexiune pentru alimentare (12 V/DC, conector tubular, polul 

plus/+ interior, polul minus/-, respectiv GND exterior) 
 

10. Funcții 
 

a. Programe acumulatori 
Stația de încărcare dispune de 6 programe pentru acumulatori: 
• Reîncărcare („RCH“ = „RECHARGE“) 
• Descărcare („DIS“ = „DISCHARGE“) 
• Încărcare („PCH“ = „PROCHARGE“) 
• Cicluri („CYC“ = „CYCLE“) 
• Reîmprospătare („ALV“ = „ALIVE“) 
• Maximizare („MAX“ = „MAXIMIZE“) 
 

b. Încărcarea de întreținere 
Pentru acumulatorul lăsat în stația de încărcare pornește automat programul de încărcare de întreținere „TRICKLE“ (afișare „TRI”).  
 

c. Modul economie de energie 
După ce au fost executate toate programele (afișare „RDY”), iar butonul de rotire nu a fost acționat stația de încărcare trece în 
modul economie de energie după un minut. Displayul se stinge. Pentru a ieși din acest mod acționați butonul rotativ, instalați un 
acumulator, extrageți un acumulator sau activați încărcarea de întreținere.  
 

Dacă există o conexiune USB între PC și stația de încărcare atunci aparatul nu trece în modul economie de energie.  
 

Aici s-a renunțat la funcția de identificare automată a acumulatorilor 9 V profund descărcați, căci ea vine în contradicție cu eficiența 
energetică maximă. Dacă instalați în stație un acumulator profund descărcat activați aparatul cu OK (acționați butonul rotativ).  
 

d. Memorie backup 
Stația dispune de memorie backup: programele și valorile acumulate de capacitate ale acumulatorilor se păstrează o săptămână 
fără alimentare de la rețea. Funcția permite reluarea programelor de lungă durată, precum ALIVE sau MAXIMIZE.  

Important! 

 Nu comutați niciodată în modul fără curent al acumulatorului! Stația de încărcare preia date care nu mai sunt valabile și 
se poate ajunge la valori eronate, respectiv daune ale acumulatorului! 



 

6 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o  

 Reluarea programelor este posibilă numai dacă memoria buffer a fost activată. În acest sens stația de încărcare trebuie să fie 
conectată la alimentare minim 2 ore. 

  

e. Interfața USB 
În partea posterioară aparatul are o interfață USB (USB-B) pentru transferul datelor spre un PC sau laptop cu sistem de operare 
Windows (minim Windows 7).  
Software-ul necesar în acest sens poate fi descărcat gratuit de pe www.germanelectronics.ro. Programul permite funcții 
confortabile de start, supraveghere, înregistrare și evaluare ale programelor de întreținere.  

 

f. Înregistrare date pe card de memorie SD/SDHC 
Stația de încărcare poate stoca datele de încărcare ale acumulatorilor pe un card de memorie SD/SDHC în formatul CSV (max. 32 
GB). Cardul de memorie SD/SDHC trebuie să fie formatat în FAT16 (denumit și FAT) sau FAT32. 

Recomandăm utilizarea unui card de memorie cu o capacitate mai mică de 8 GB.  
Nu este nevoie de carduri de memorie ultra rapide (de ex. CLASS 10), căci acestea sunt folosite numai pentru rate mari de 
date, ca de ex. înregistrare video.  
Cardul de memorie poate fi inițializat numai dacă nu sunt instalați acumulatori. 

La fiecare start de program se realizează un nou fișier în directorul selectat anterior (de ex. în „CM_LOG01“ fișierul 
„S3_LOG02.CSV“, unde „S3“ indică slotul 3, iar „LOG02“al doilea proces de încărcare înregistrat).  

Se pot realiza maxim 25 de directoare, iar într-un director pot fi înregistrate 99 de încărcări pro slot (vezi cap. 13, a).  
 

Atenție: 

 Nu este nevoie de ștergerea fișierelor unui card de memorie SD/SDHC deja formatat. 

 Dacă stația de încărcare se află în modul economie de energie acționați butonul rotativ pentru ca aparatul să identifice un card 
SD/SDHC. 

 Selecția unui director este posibilă numai dacă în stație nu se află niciun acumulator.  

 Pentru pașii următori (de ex. identificare acumulator) trebuie să selectați un director.  

 Nu scoateți cardul SD/SDHC în timpul funcționării, căci există pericolul pierderii datelor sau a defectării cardului. Cardul poate 
fi scos oricând folosind ruta: OPTIONS, RELEASE SD și confirmare cu CONFIRM. Datele înregistrate se păstrează.  

 Extragerea în siguranță a cardului SD/SDHC este posibilă dacă se afișează următoarele: 
„OPTIONS: SD:STOPPED“ 
 „EXISTS! CHOOSE OTHER“ 
„CONFIRM THIS FOLDER” 
„INSERT CELL TO START“ 

 În timpul încărcării de întreținere TRICKLE nu se înregistrează date pe cardul SD/SDHC.  

 Ștergerea înregistrărilor sau directoarelor se poate face numai pe PC.  
 

11. Afișarea parametrilor 
 

a. Simboluri pentru modul activ și starea de încărcare 
Simbolurile de mai jos informează utilizatorul privind starea de încărcare a acumulatorului și modul actual: 

Acumulatorul se încarcă 

Acumulatorul se descarcă 

Pauză de răcire după încărcare pentru programul MAXIMIZE 

Eroare 

Stare de încărcare plin 

Stare de încărcare gol  

Simbolurile pentru starea de încărcare vă permit să estimați progresul pentru programul de încărcare, respectiv descărcare. La 
încărcare simbolul baterie se umple de jos în sus, iar la descărcare se golește de sus în jos. Simbolurile nu prezintă informații 
privind durata necesară pentru încheierea programului.  
 

b. Tensiune acumulator 
Tensiunea acumulatorului este indicată pentru un acumulator fără sarcină (și de aceea nu poate fi măsurată în timpul funcționării).  

 

c. Curent de încărcare/descărcare 
În timpul încărcării/descărcării aparatul indică curentul care trece prin acumulator „I”. Dacă nu trece curent (de ex. în modul READY 
sau ERROR) pe display apare afișarea I = 0.000A.  

 

d. Măsurarea timpului  
Pe display apare timpul în zile/ore și minute (DD/HH:MM), timp în care acumulatorul este setat pe pauză, este încărcat sau 
descărcat. Nu se ține cont de timpul necesar pentru încărcarea de întreținere.  

http://www.germanelectronics.ro/
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e. Capacitate furnizată și extrasă 
Capacitatea de încărcare (C) și capacitatea extrasă (D) sunt indicate în miliamperi oră (mAh). La programele cu mai multe cicluri 
de încărcare și descărcare sunt afișate numai valorile actuale. Datele ciclului anterior sunt șterse. Pentru încărcarea de întreținere 
(TRICKLE) nu se face nici un calcul, afișare sau adunare a capacității.  

 

f. Alte afișări 
 Final de program 
După ce stația termină un program de încărcare pe display apare RDY (READY, gata). Încărcarea s-a încheiat, acumulatorul poate 
fi extras din slot.  
 

 Încărcarea de întreținere 
Cu timpul acumulatoarele se auto-descarcă. Această caracteristică se numește auto-descărcare. Pentru a compensa această 
pierdere se activează automat programul de întreținere TRI (TRICKLE), cu excepția cazurilor în care acumulatorul a fost numai 
descărcat cu programul DIS (DISCHARGE). În acest program nu se afișează și nu se adună capacitatea (C) sau timpul necesar.  

 

 Acumulator defect/tip de acumulator incompatibil (ERR, ERROR) 
Dacă nu s-a realizat încărcarea, respectiv descărcarea apare mesajul de eroare ERR (ERROR). Stația se decuplează de la acest 
acumulator.  
 

12. Punerea în funcțiune 
 

Prima dată conectați produsul la alimentare. În acest sens conectați ștecărul (tubular) la cablul de conexiune al blocului de 
alimentare cu mufa de intrare DC a stației de încărcare. În final conectați blocul de alimentare la o priză de perete cu împământare.  

Alternativ puteți folosi și un adaptor auto adecvat (nu este inclus în colet, se comandă separat) pentru alimentarea stației 
de încărcare. Adaptorul trebuie să livreze o tensiune de ieșire de 12 V/DC și un curent de ieșire de 5 A.  

Pe display se desfășoară acum o scurtă animație. În această perioadă de timp aparatul realizează un test și verifică dacă sunt 
instalați acumulatori în compartimentele de încărcare. 

Această animație este afișată pe display numai dacă memoria buffer este goală. 
Acum stația de încărcare este pregătită de funcționare.  

 

13. Manevrarea 
 

a. Inițializarea cardului de memorie, setarea luminozității, selecție director 
Fără acumulator instalat și fără card de memorie SD/SDHC apare următoarea afișare: 

 
 
1. Nu este instalat nici un acumulator: NO CELL INSERTED. 
2. Stare card de memorie: NO SD-CARD AVAILABLE – nu este posibilă înregistrarea datelor, 

deoarece fie nu este instalat cardul de memorie, fie cardul nu este incompatibil sau are 
protecție la scriere. 

3. Detalii privind starea cardului de memorie, inclusiv capacitatea totală de stocare și 
memoria disponibilă. 

4. Setare luminozitate display LC.  
 
 

Acum există posibilitatea de a seta luminozitatea iluminării de fundal. Rotiți butonul rotativ pentru a seta luminozitatea în 9 trepte 
(0 - 8), respectiv a seta AUTOMATIC; în treapta 0 iluminarea de fundal este dezactivată. Cu AUTOMATIC luminozitatea se reduce 
treptat dacă utilizatorul nu acționează nicio tastă pe aparat.  
După instalarea și inițializarea unui card de memorie apare SD-CARD DETECTED cu date privind capacitatea cardului și memoria 
disponibilă.  

 
 

Pentru înregistrarea datelor aveți la dispoziție directoarele (FOLDERNAME) CM-LOGO1 – CM-LOGO25. Acestea vor conține datele 
înregistrate în formatul CSV. 
Pentru a selecta directorul dorit folosiți butonul rotativ (rotiți spre stânga sau dreapta) și apoi confirmați cu OK (apăsați scurt 
butonul rotativ).  
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Dacă deja există un director (afișare EXISTS! CHOOSE OTHER) va trebui să selectați un alt director.  
După confirmare cardul instalat realizează un test de compatibilitate. Dacă testul trece pe ecran apar SD-STATUS READY și INSERT 
CELL TO START. 
Acum urmează să instalați acumulatorii de încărcat.  

 

b. Start programe 
După instalarea primului acumulator de ex. în slotul S1 apare următorul ecran: 

 
 

Aparatul recomandă modul NiMH/Cd sau NiZn în funcție de tensiune acumulatorului instalat. După aceea dacă acumulatorul este 
profund descărcat trebuie să modificați și să confirmați manual funcția BATT-TYPE.  
Acum aveți la dispoziție programul dorit. Fiecare program dispune de opțiuni specifice de setare (vezi „Funcții/programe). 
Selecția și confirmarea START/AUTOSTART duce la executarea presetărilor cu programul RECHARGE. 
Programul RECHARGE începe după 5 secunde cu setarea automată pentru curentul de încărcare. Fiecare acționare a butonului 
rotativ resetează acest timp de 5 secunde.  

 
Important! 

 Selectați tipul de acumulator în conformitate cu cel instalat. 

 Nu este permisă instalarea combinată a acumulatorilor NiMH/NiCd și NiZn în compartimentele din stânga (S1/S3/S5/S7) sau 
dreapta (S2/S4/S6/S8).  

 În compartimentele A și B pentru 9 V instalați numai acumulatori NiMH și NiCd alcătuiți din 6 sau 7 celule. 

 Dacă există conexiune USB cu un PC funcția AUTOSTART este dezactivată. 
Pe display apare acum privirea de ansamblu asupra compartimentelor de încărcare.  
 

c. Afișarea principală cu programe și parametrii acumulatori 
Amplasarea compartimentelor de încărcare de pe display corespunde cu cea de pe aparat.  

 
Cu butonul rotativ puteți selecta compartimentele de încărcare pentru afișarea detaliată. Apăsați pe OK pentru a trece de la 
afișarea compartimentelor selectate la afișarea diagramei de încărcare. 
1. Tipul de acumulator selectat pentru compartimentele din stânga (S1/S3/S5/S7) și dreapta (S2/S4/S6/S8): dacă nu există 

acumulatori instalați apare NO CELL. 
2. Afișare stare pentru compartimentele de încărcare S1 – S8: dacă este instalat un acumulator apare alternativ simbolul 

acumulator sau o săgeată. Totodată apare și programul activ. Dacă nu există acumulator apare - - - - .  
3. Afișare stare pentru cele două compartimente 9 V SA și SB.  
4. Afișarea detaliată a compartimentului selectat 

Se afișează: 

- Număr slot 

- Program de încărcare 

- Pasul actual precum și numărul total de pași ai programului. 

- Timpul consumat în formatul DD/HH:MM (zile, ore, minute).  

- Tensiunea actuală a acumulatorului 

- Curent de încărcare, respectiv descărcare 

- Capacitatea de încărcare (C) și descărcare (D) 
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d. Parametrii programelor de încărcare 

 
1. Tip acumulator 
În funcție de tensiunea acumulatorului instalat aparatul recomandă tipul de acumulator NiMH/Cd, respectiv NiZn. Pentru un 
acumulator NiZn profund descărcat s-ar putea să fie nevoie să alegeți și confirmați manual cu OK tipul de acumulator.  
Există opțiunea de selecție separată pentru compartimentele din stânga (S1/S3/S5/S7) și din dreapta (S2/S4/S6/S8).  

În compartimentele din stânga și din dreapta nu se află decât acumulatori de același tip. Această selecție este valabilă pentru 
alți acumulatori din compartimentele de pe aceeași parte. Modificările sunt posibile numai dacă înainte ați extras toți 
acumulatorii de pe aceeași parte.  

 

2. Programe 
„RECHARGE“ (RCH) Reîncărcare: acumulatorul este încărcat. 
„DISCHARGE“ (DIS)  Descărcare: acumulatorul este descărcat. Nu există încărcarea de întreținere. 
„PROCHARGE“ (PCH) Descărcare – încărcare: acumulatorul este descărcat înainte de încărcare pentru a se evita efectul 

memory.  
„CYCLE“ (CYC)  Încărcare ciclică: inițial acumulatorul este încărcat, apoi descărcat și din nou încărcat. 
„ALIVE“ (ALV) Reîmprospătare: program pentru revitalizarea acumulatorilor noi, respectiv acumulatorilor depozitați 

o perioadă lungă de timp. Acumulatorul este inițial încărcat. Apoi urmează un proces de descărcare-
încărcare executat de două ori. 

„MAXIMIZE“ (MAX) Maximizare: încărcare și descărcare acumulator până ce capacitatea de descărcare nu mai crește 
semnificativ. Timpul de răcire (vezi parametrul COOL TIME) este introdus după încărcare.  

 

3. Capacitate acumulator  
Aici puteți introduce capacitatea acumulatorului în mAh în pași (vezi inscripționarea de pe acumulator, respectiv fișa tehnică). 
Capacitatea indicată este folosită pentru evaluarea acumulatorului cu programele CYCLE, MAXIMIZE și ALIVE.  
Dacă ați ales CAPACITY undefined acumulatorul este evaluat automat. Dacă ați introdus capacitatea aparatul recomandă în funcție 
de program și tipul de acumulator valorile minime pentru curentul de încărcare și descărcare:  
Domeniul de valori permise: 
Acumulatori NiMH/NiCd  500 – 20000 mAh 
Acumulatori NiZn   500 – 3000 mAh 
Acumulatori 9 V NiMH/NiCd 100 – 500 mAh 
 

Dacă alegeți o valoare mai mică decât cea din domeniul permis apare „undefined”.  
 

4. Limitare curent de încărcare  
Aici puteți introduce curentul maxim de încărcare; acesta este folosit pentru limitarea curentului de încărcare. Setarea nu indică 
o valoare fixă pentru curent, ce trebuie folosită pentru încărcarea acumulatorului, ci o valoare limită superioară. Setarea AUTO 
funcționează fără limitare până la un curent de încărcare de 3000 mA.  

Funcția automată ajustează permanent curentul de încărcare la valoarea actuală a acumulatorului.  
La începutul încărcării curentul de încărcare este de 500 mA. Acesta crește până la o valoare optimă pentru acumulator.  
Dacă ați ales „I-CHA-MAX“ cu 2000 mA, curentul de încărcare nu poate să depășească valoarea de 1000 mA, căci acumulatorul 
nu este adecvat pentru așa ceva. Regulă: pentru „I-CHA-MAX“ cu 2000 mA funcția automată nu alege un curent de încărcare 
mai mare, chiar dacă acumulatorul livrează parametrii necesari în acest sens.  
Spre sfârșitul încărcării acumulatorul transformă tot mai mult energia primită în căldură. Funcția automată controlează acest 
proces prin scăderea curentului de încărcare. Rezultatul este un plus la partea de încărcare și astfel o capacitate de descărcare 
mai mare.  

 

5. Curent de descărcare  
În această poziție puteți seta curentul de descărcare.  

Vezi punctul 8, c. referitor la rata C.  
 

6. Faza de răcire 
Aici setați faza de răcire (pause) pentru programul MAXIMIZE, care este inserată după încărcare. Această pauză este folosită pentru 
răcirea acumulatorului. Presetarea de o oră corespunde procedeului normativ pentru determinarea capacității. Manual puteți 
selecta o fază de răcire de 0 – 4 ore în pași de 30 de minute.  
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7. Înregistrare date pe card de memorie 
Activați (ON) sau dezactivați (OFF) înregistrarea datelor pe card SD/SDHC în timpul executării programului ales.  

 

8. Start program acumulator 
Dacă confirmați START se execută imediat programul setat. Dacă nu introduceți alte date programul începe automat după 5 
secunde, dacă nu există conexiune USB cu un PC. Timpul rămas este afișat cu AUTOSTART.  
 

e. Alte afișări/câmpuri pentru introducerea datelor 
Setări OPTIONS  
Dacă se selectează și confirmă OPTIONS se intră în meniul setări.  

 
1. Anulare/modificare program (CANCEL PRG). După selecția numărului corespunzător al compartimentului și confirmarea prin 

apăsarea butonului rotativ se întrerupe programul în curs. După confirmarea cu BACK? se poate reveni la afișarea anterioară, 
fără a încheia programul.  

2. Card memorie (RELEASE SD): după confirmare se încheie înregistrarea datelor, iar cardul poate fi scos din aparat fără pericolul 
pierderii datelor. 

3. Setare luminozitate (BRIGHTNESS): prin rotirea butonului rotativ se setează luminozitatea iluminării de fundal a displayului LC 
în 9 trepte de la 0 la 8, respectiv AUTOMATIC; în treapta 0 iluminarea este dezactivată.  

4. Revenirea la afișarea principală (BACK). 
5. Selecție OPTIONS  
 
Afișarea graficului de încărcare pe aparat: 
Desfășurarea graficului curentului de încărcare și tensiune de-a lungul timpului poate fi afișată direct pe aparat pro slot de 
încărcare. În acest sens se selectează slotul în afișarea principală și se confirmă cu OK.  
Rotiți butonul rotativ pentru comutarea afișării între graficul pentru tensiune și curent, precum și afișarea combinată. La 
reapăsarea butonului rotativ se revine la afișarea principală.  
 

 
 

Punctul de start și de final pentru axa Y este marcat de ex. cu Y=0,7-1,7V, în timp ce pe axa X timpul este introdus de la 0 la de ex. 
00d08h (= 00 zile, 08 ore). Scalarea axelor se face automat.  

Diagrama nu prezintă încărcarea de întreținere (TRICKLE).  
 

f. Întrerupere program 
Anularea unui program în desfășurare se face fie prin extragerea acumulatorului din slot, fie prin selecția punctului CANCEL PRG 
la OPTIONS.  

 

g. Evaluare acumulator  
Evaluarea acumulatorilor se face automat în programele CYCLE, ALIVE și MAXIMIZE. După încheierea programului apare rezultatul 
în 4 trepte: TOP; FIT, OK, BAD. 
TOP indică stare optimă acumulator, iar BAD stare proastă acumulator.  
Dacă selectați CAPACITY undefined aparatul execută evaluarea automată a acumulatorului prin compararea capacității încărcate 
cu cea descărcată (afișare RATIO). Evaluarea este însă numai relativă deoarece datele de capacitate pentru acumulator nu pot fi 
folosite în calcule.  
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O valoare introdusă incorect pentru capacitate duce la rezultate eronate în evaluarea acumulatorului. Astfel un acumulator 
ce poate fi încă folosit poate fi evaluat drept BAD, iar unul defect cu TOP.  

 

14. Remedierea defecțiunilor 
 

Acest produs este un aparat proiectat și construit conform ultimelor realizări din domeniul tehnicii și, totodată, este sigur în 
operare. Cu toate acestea pot apărea diverse probleme și distorsiuni.  
Câteva informații legate de felul în care puteți soluționa aceste posibile probleme: 
 

Aparatul nu execută nicio funcție ori pe display nu apare nimic. 

 Conectorul blocului de alimentare este introdus corect în mufa de pe stația de încărcare? 

 Cablul de alimentare este conectat corect la blocul de alimentare, respectiv priză și există tensiune de alimentare? 

 Stația de încărcare se află în modul economie de energie? Apăsați scurt butonul rotativ pentru a ieși din acest mod.  
 

Stația nu identifică nici un acumulator 

 Sunt murdare contactele compartimentului de încărcare, respectiv acumulatorului? Dacă este nevoie curățați-le cu o cârpă 
curată și uscată. 

 Acumulatorul este incorect instalat. Respectați indicațiile de polaritate din slotul de încărcare, respectiv de pe acumulator.  
 

Temperatura aparatului este prea mare. 

 Apar următoarele afișări: 
!OVERTEMP! 
COOLING DOWN 
PLEASE WAIT. 

Stația de încărcare este supraîncălzită! După faza de răcire continuă automat programul acumulatorului. Dacă este nevoie asigurați 
o temperatură ambientală scăzută (de ex. nu folosiți stația de încărcare în bătaia razelor de soare).  
 

Afișare ERR (ERROR) pentru unul sau mai mulți acumulatori instalați 

 Din greșeală ați instalat o baterie nereîncărcabilă sau un tip de acumulator incompatibil. 

 Ați ales un tip de acumulator incompatibil. 

 Acumulatorul este defect. 

 La afișarea simbolului ERR simultan pentru mai mulți acumulatori scoateți toți acumulatorii din aparat, apoi încărcați individual 
acumulatorii pentru a-l identifica pe cel defect.  

 

Afișarea imediată a simbolului „RDY“ („READY“) la programul „DIS“ („DISCHARGE“) sau încărcarea imediată cu programul „PCH“ 
(„PROCHARGE“) sau comutarea la „RCH“ („RECHARGE“). 

 Acumulatorul instalat este profund descărcat. De aceea descărcarea a fost oprită pentru a proteja acumulatorul.  
 

Capacitate mică de încărcare (C), deși acumulatorul a fost descărcat 

 S-a ales o valoare prea mică pentru curentul de încărcare de graniță I-CHA-MAX.  

 Folosiți programul ALV (ALIVE). Dacă capacitatea de încărcare (C) este tot prea mică înseamnă că acumulatorul este defect.  
 

Fără afișare pe display și/sau aparatul nu reacționează la impulsurile EMC, descărcarea electrostatică ESD, impulsurile de șoc 
sau imunitatea la zgomot.  

 Decuplați aparatul de la alimentare timp de câteva minute și apoi recuplați-l.  
 

Încălzirea considerabilă a carcasei 

 Datorită randamentului mare al aparatului se va încălzi partea superioară și cea inferioară a carcasei; nu este vorba despre 
vreun defect. Asigurați ventilația corespunzătoare a aparatului. 

 

Cardul de memorie SD/SDHC nu poate fi inițializat. 

 Afișare WRITE ERR. Format incompatibil. Stația suportă numai carduri SD/SDHC de maxim 32 GB și formatare FAT/FAT32. Stația 
nu suportă carduri SDXC.  

 Afișare TOO SLOW. Cardul este incompatibil și nu dispune de timing-ul necesar. Acest lucru se poate întâmpla dacă cardul este 
mai vechi și foarte lent.  

 Afișare PROTECTED. Cardul are protecție la scriere. Verificați comutatorul glisant din partea stângă a cardului de memorie.  
 

15. Întreținerea și îngrijirea 
 

Produsul nu are nevoie de operații de întreținere; nu-l deschideți/dezmembrați niciodată. Operațiile de întreținere și reparații nu 
pot fi efectuate decât de către personal calificat. 
Decuplați aparatul de la alimentare înainte de a-l curăța. Scoateți prima dată toți acumulatorii din compartimentele de încărcare, 
iar apoi scoateți cablul de alimentare din priză. 
Curățați produsul la exterior numai cu o cârpă curată, moale și uscată. Praful poate fi îndepărtat cu ajutorul unei perii cu fire 
curate, lungi și a unui aspirator. 
Nu folosiți în niciun caz soluții agresive de curățare sau alte substanțe chimice, căci acestea pot dăuna carcasei produsului 
(decolorarea suprafeței carcasei). 
Nu apăsați prea tare pe displayul produsului, căci acesta se poate defecta! 
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16. Eliminarea deșeurilor 
 

Reguli generale 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei colectări 
separate, la un centru de colectare și reciclare a produselor electronice și nu împreună cu gunoiul menajer.  
 

Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege să returneze bateriile și bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor împreună cu 
deșeurile menajere este interzisă! Bateriile/bateriile reîncărcabile care conțin substanțe periculoase sunt marcate prin simbolul 
pubelei cu roți barate. Simbolul indică faptul că aruncarea produsului în locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă.  
Vă puteți debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. Vă respectați astfel obligațiile legale și contribuiți la protejarea mediului înconjurător! 

 

17. Date tehnice 
 

a. Încărcător „Charge Manager 2024” 
Tensiune de intrare (stabilizată)  12 V/DC (nominal) 

11,5 V/DC (min.).....14,4 V/DC (max.) 
Consum de curent   max. 5 A 
Putere absorbită     max. 60 W (în modul economie de curent tipic <300 mW) 
Curent de încărcare slot 1 - 8   automat, max. 3200 mA 
Curent de descărcare slot 1 - 8  max. 870 mA (setabil 125, 250, 375, 500, 625, 750 la NiMH/NiCd și 150, 300, 450, 600 

mA la NiZn) 
Curent de încărcare acumulator 9 V max. 38 mA (30 mA efectiv) 
Curent de descărcare acumulator 9 V max. 22 mA 
Tensiune la contactele acumulatorului max. 10,7 V/DC (slot 1 - 8) 

max. 14,1 V/DC (slot A/B) 
Grad de protecție    IP20 
Temperatura ambientală/funcționare  0 °C până la +40 °C 
Umiditate ambientală/funcționare   0% - 85% umiditate relativă, fără condens  
Dimensiuni (L x l x Î)   237 x 305 x 57 mm 
Greutate    1,08 kg 
 

b. Bloc de alimentare  
Tensiune de intrare   100 - 240 V/AC, 50/60 Hz 
Tensiune de ieșire   12 V/DC 
Putere de ieșire     max. 60 W 

 
 

Declarație de conformitate 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licență:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau, Germania 
 

Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament:   Stație de încărcare acumulatori Voltcraft 
Model:    CM 2024 
Cod produs:  2002024  
 

este în conformitate cu următoarele directive, norme și/sau regulamente: 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 55022: 2010 
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 
EN 61000-3-3: 2008 
EN 55024: 2010 
 

Directiva LVD 2006/95/EC 
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 
 

Directiva ErP 2009/125/EC 
Regulamentul (EC) nr 278/2009 
 
Directiva RoHS 2011/65/EU 
 
Marcaj CE pe produs 

 

Hirschau, 10.08. 2015 
Loc și dată 

 
 
Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 

 
© 2016 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ediția în limba română)     Toate drepturile rezervate 


