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MANUAL DE UTILIZARE 
 

ÎNCĂRCĂTOR AUTOMAT PENTRU BATERII AUTO 12 V 
Cod produs: 1225405 

 
Pentru baterii cu plumb și gel, cu o capacitate de încărcare de 5 Ah – 50 Ah, 500 mA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Unitatea principală 
2 Adaptor curent alternativ – curent continuu 
3 Cleme baterii  

 
 
 
 

Citiți în întregime acest manual de utilizare înainte de a începe să folosiți produsul și păstrați manualul pentru 
consultări ulterioare! 
 

Instrucțiuni de utilizare  
Citiți în întregime acest manual de utilizare înainte de a începe să folosiți produsul și păstrați manualul pentru consultări 
ulterioare. Pentru a evita riscul accidentărilor, electrocutării și incendiilor vă rugăm să respectați instrucțiunile de siguranță 
incluse în acest manual. Înmânați manualul de utilizare oricărei persoane care ajunge să folosească acest produs.  
 

Pregătirea 
Pentru a evita defectarea alternatorului decuplați bateria de la autovehicul. (pentru a evita daune aduse caroseriei prin 
scurgerea acizilor din baterie recomandăm demontarea completă a bateriei). Scoateți capacele de protecție de pe celulele 
bateriei și reinstalați-le abia după încărcare, pentru a permite evacuarea gazelor care se formează în timpul încărcării. (Nu pot fi 
evitate anumite scurgeri din baterie în timpul încărcării). Verificați dacă nivelul lichidului din fiecare celulă trece peste marcaj. 
Dacă nu este așa umpleți celula respectivă cu apă distilată sau ionizată – nu folosiți sub nicio formă apă de la robinet! 
 

Conectarea 
Prima dată conectați cablul pozitiv de încărcare (roșu) la polul pozitiv al bateriei. (marcat cu P sau cu semnul „+”). Cablul negativ 
de încărcare (negru) se leagă la polul negativ al bateriei (marcat cu N sau semnul „-„). Important: verificați dacă s-a stabilit 
contact între clemele crocodil și polii de conexiune. Conectați încărcătorul automat numai după ce bateria a fost legată la 
conexiunea rețea. După încărcare decuplați prima dată conexiunea la rețea.  
 

Încărcarea 
Conectați adaptorul curent alternativ- curent continuu la alimentarea cu energie electrică (numai curent alternativ 230 V). 
Încărcătorul începe procesul de încărcare (se aprind ledurile verde și roșu).  
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Descărcarea 
Dacă încărcătorul automat determină faptul că tensiunea bateriei a ajuns la valoarea de 13,5 V, atunci va întrerupe încărcarea și 
va activa procedeul de descărcare (ledul verde clipește). La o valoare măsurată de 13 V încărcarea este reactivată din nou. 
Deoarece încărcarea și descărcarea se repetă într-un ciclu continuu bateria va fi permanent încărcată și funcțională, chiar și 
atunci când rămâne conectată la încărcător mai multe luni la rând.  
 

După încărcare 
Decuplați adaptorul de la alimentare și abia după aceea desfaceți clemele de la baterie. Verificați nivelul lichidului în celulele 
bateriei și dacă este nevoie realimentați. Așezați capacele pe celulele bateriei. Resturile de lichid de la suprafața bateriei pot 
conține acizi și de aceea trebuie înlăturate cu foarte multă grijă.  
 

Indicator led 
Conectați în mod adecvat clemele crocodil înainte de încărcare. Respectați neapărat polaritatea corectă. Începe încărcarea – se 
aprind ledurile verde și roșu. Atunci când bateria este complet încărcată începe descărcarea – ledul verde clipește. După ce se 
încheie faza de descărcare se trece din nou la încărcare – se aprind ledurile verde și roșu.  
 

Instrucțiuni de siguranță 
 Țineți departe de mâinile copiilor. 

 Nu lucrați în apropierea aparatelor sau cablurilor aflate sub tensiune. 

 Nu utilizați acest produs în spații umede sau în care există vapori. 

 Spațiul de lucru trebuie să fie bine iluminat, ordonat și curat. 

 Feriți produsul de acțiunea directă a razelor de soare, căldură excesivă, zăpadă și ploaie.  

 Nu utilizați în imediata vecinătate a gazelor sau lichidelor inflamabile. 

 Nu purtați obiecte de îmbrăcăminte largi sau bijuterii, căci există pericolul ca aceste obiecte să atingă bateria.  

 Depozitați produsul în spații uscate. 

 Nu trageți de cablu. Feriți produsul de obiecte ascuțite, căldură excesivă sau combustibil.  

 Verificați înainte de utilizare cablul pentru a vă asigura că nu prezintă daune. 

 Păstrați permanent mânerele curate și uscate. 

 Reparațiile pot fi realizate numai de către personal specializat.  

 Decuplați aparatul de la alimentare atunci când nu-l utilizați. 

 Nu lăsați produsul să funcționeze nesupravegheat o perioadă mai lungă de timp.  
 

Instrucțiuni importante 
Gaze 
În timpul încărcării se pot forma bule de aer în lichidul din baterie, cauzate de eliminarea de gaze. Deoarece acest gaz este 
inflamabil nu instalați în apropierea bateriei surse deschise de foc și aerisiți în mod corespunzător zona de lucru. Deoarece există 
riscul de eliminare a gazelor explozive nu conectați/deconectați cablul bateriei numai dacă alimentarea este decuplată.  
 

Tipuri de baterii 
Acest aparat este conceput pentru încărcarea bateriilor cu plumb și gel. Nu folosiți produsul pentru încărcarea bateriilor NICAD 
sau alte tipuri de baterii.  
 

Instrucțiuni de pericol 
Aveți grijă ca acizii din baterie să nu intre în contact cu pielea sau îmbrăcămintea, căci acestea pot produce arsuri. Dacă în ciuda 
măsurilor de siguranță se întâmplă așa ceva spălați imediat cu apă zona contaminată.  
Acizii din baterie pot produce grave daune oculare! Dacă ochii intră în contact cu picături de acid spălați-i imediat cu apă timp de 
mai multe minute! După aceea consultați imediat un medic.  
 

Date tehnice 
 Pentru baterii plumb și gel de 12 V cu o capacitate de 5 – 50 Ah, 500 mA 

 Încărcare și descărcare activă 

 Cu funcția oprire automată 

 Mod încărcare continuu 

 Putere intrare: 230 V AC, 50 Hz, 14 W 

 Putere ieșire: 12 V DC, 500 mA 

 Tensiune ieșire: 13,2 V (fără sarcină) 

 Lungime cablu de alimentare/încărcare: cca. 105/94 cm 
 
Cabluri respectiv conexiuni pentru curentul de ieșire (curent continuu): cleme baterie  
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Eliminarea deșeurilor 
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconjurător, al protejării sănătății omului și al utilizării resurselor 
naturale cu prudență și în mod rațional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct 
de colectare și reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
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 laolaltă cu gunoiul menajer.  

 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele produse de montarea incorectă sau utilizarea neconformă a produsului.  
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și EAL GmbH (Otto Hausmann Ring 107, D-
42115 Wuppertal, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 

© 2016 EAL GmbH & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 

 
 
 
 
 
 

Declarație de conformitate CE 
 
 
Prin prezenta declarăm că aparatul denumit mai jos corespunde directivelor menționate.  
 
Denumire produs:  Încărcător automat pentru baterii auto 
Număr articol:   16505 
Tip:    HB-DCV 
Adresa companiei:  EAL GmbH, Otto Hausmann Ring 107, D-42115 Wuppertal 
 
 
Directivele EC implicate:  

1. Compatibilitate electromagnetică 2004/108/EC 
2. Directiva joasă tensiune 2006/95/EC 

 
Standarde EN armonizate 
Acest produs corespunde următoarelor standarde necesare pentru obținerea certificarea CE: 

1. EN 55014-1: 2006 
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 
EN 61000-3-2: 2006 
EN 61000-3-3: 1995 +A1: 2001 + A2: 2005 

 
2. EN 61558-2-6: 1997 

EN 61558-1: 1997 + A1: 1998 + A11: 2003 
 

 
 


