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ÎNCĂRCĂTOR PROFESIONAL 
ACUMULATORI 9 V LI-ION VC209-LI 

Cod produs: 200009 
Versiune 11/10 

 

Utilizarea conformă 
Încărcătorul profesional este destinat exclusiv încărcării 
acumulatorilor de 9 V cu specificațiile descrise în capitolul 
„Date tehnice”. 
Produsul poate fi alimentat doar folosind un bloc de 
alimentare care este conform cerințelor menționate în 
capitolului „Utilizarea unui bloc de alimentare adecvat”. 
Aparatul poate fi utilizat numai în interior, utilizarea în 
exterior nu este permisă. Evitați orice contact cu umezeala, 
de ex. în baie, etc. 
Orice altă utilizare decât cele descrise în manual poate dete-
riora aparatul, existând riscuri de scurtcircuit, incendiu etc. 
Nicio parte a aparatului nu trebuie modificată și carcasa nu 
trebuie desfăcută.  
Acest produs este realizat conform normelor europene în 
domeniu. Toate denumirile produselor sunt mărci înregis-
trate. Toate drepturile rezervate! 
Citiți integral acest manual de utilizare înainte de a folosi 
aparatul și țineți cont de toate informațiile prezentate! 
 

Instrucțiuni de siguranță 
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a neres-
pectării 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 mate-
riale sau umane ce pot rezulta ca urmare a 
utilizării nepotrivite a aparatului sau a nerespec-
tării instrucțiunilor de siguranță prezentate în ma-
nual. În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție!  
Semnul de exclamare într-un triunghi atrage atenția 
asupra riscurilor particulare asociate manevrării, 
funcționării și utilizării produsului. 
Simbolul mâinii indică prezența unor sfaturi 
speciale și informații despre utilizare. 

 

Generalități 
 Transformarea sau modificarea produsului nu este 

permisă din motive de securitate CE. 

 Aparatul nu este o jucărie, nu-l lăsați la îndemâna copii-
lor. Luați toate măsurile de precauție în cazul prezenței 
copiilor. Aceștia ar putea fi tentați să introducă obiecte în 
aparat și să-l distrugă. De asemenea, există riscul de 
explozie. 

 Aparatul trebuie setat, folosit și depozitat într-un loc 
unde copiii nu au acces. Aceștia pot scurtcircuita bateria 
accidental și provoca incendii sau explozii. Pericol de 
moarte! 

 Întreținerea, reparațiile sau ajustările pot fi făcute numai 
de personal specializat în ateliere de specialitate. Nu 
există componente care să necesite întreținere. 

 În instituții publice trebuie respectate normele de 
protecție a muncii în lucrul cu sistemele electrice. 

 Nu lăsați materialele de ambalaj la întâmplare, pot 
deveni jucării periculoase pentru copii.  

 Manevrați aparatul cu grijă, poate fi deteriorat la impact, 
loviri, căderi accidentale fie și de la mică înălțime. 

 Dacă există cea mai mică suspiciune ca aparatul nu 
funcționează corect, nu-l mai folosiți. Cereți sfatul unui 
specialist sau dacă nu mai este utilizabil, debarasați-vă 
de produs respectând reglementările în domeniu protec-
ției mediului înconjurător.  

 

Funcționare 

 Aparatul poate fi utilizat numai în spații interioare fără 
umiditate ridicată. Nu trebuie udat sau stropit cu apă, 
pericol de electrocutare!  

 Utilizarea în condiții ambientale nefavorabile trebuie 
evitată. Condiții nefavorabile înseamnă: temperatura 
ambientală de peste 40 de grade, prezența gazelor 
inflamabile, solvenți, vapori, praf, umiditate peste 80 %. 

 Alegeți un loc stabil, plan, pe o suprafață suficient de 
largă pentru a încăpea aparatul. Nu așezați niciodată 
aparatul sau acumulatorul pe o suprafață inflamabilă 
(cum ar fi de ex. covor). Folosiți întotdeauna o suprafață 
potrivită, neinflamabilă și rezistentă la căldură. 

 Nu folosiți încărcătorul în apropierea materialelor 
inflamabile. 

 Nu lăsați aparatul să funcționeze nesupravegheat. În 
ciuda numeroaselor circuite de protecție, anumite 
disfuncționalități sau probleme în timpul procesului de 
încărcare nu sunt complet excluse. 

 Deconectați aparatul (blocul de alimentare) de la priza 
de curent după ce l-ați folosit. 

 Folosiți aparatul doar în zone cu climă moderat, nu și în 
climat tropical. 

 Aveți grijă să asigurați o ventilație suficientă în timpul 
utilizării. Nu acoperiți aparatul niciodată. 

 Nu folosiți aparatul în recipiente sau spații insuficient 
aerisite. Pe parcursul procesului de încărcare se pot 
degaja gaze explozibile. 

 Țineți aparatul și acumulatorii la distanță de sursele de 
căldură sau flacără deschisă, nu fumați pe parcursul 
utilizării lui! Risc de explozie! 

 Nu folosiți aparatul imediat după ce l-ați adus de la rece 
într-o încăpere încălzită. Se poate forma condens care 
poate deteriora aparatul. De asemenea, există riscul de 
electrocutare! 

 Lăsați aparatul și acumulatorii să se aclimatizeze înainte 
de utilizare, în cazul transportului dintr-un loc rece într-
unul cald. Acest proces poate dura câteva ore. 

 

Informații despre acumulatori 

 Aparatul este conceput exclusiv pentru încărcarea 
bateriilor de 9 V Li-Ion cu specificațiile descrise în 
capitolul „Date tehnice”. Nu încercați să încărcați alte 
tipuri de acumulatori (de pildă NiCd, NiMh, LiPo) sau 
baterii obișnuite. Risc de incendiu sau explozie! 

 Citiți în întregime instrucțiunile de utilizare din acest 
manual. 

 Nu încărcați bateriile defecte.  

 Nu încărcați acumulatorii foarte reci. În acest caz, lăsați 
acumulatorul într-un loc cald înainte de încărcare. Acest 
lucru poate dura câteva ore, în funcție de acumulator. 
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 Acumulatorii pot conține acizi agresivi și corozivi. Evitați 
contactul cu pielea sau cu ochii. Nu încercați să desfaceți 
bateriile. Dacă din greșeală scurgerile din baterii au ajuns 
pe pielea dvs. spălați-vă imediat cu apă și săpun. Dacă vă 
intră acid în ochi, spălați-vă imediat cu apă rece. 
Consultați imediat un medic! 

 Dacă scurgerile acide ajung pe haine, spălați-le imediat 
cu apă și săpun. 

 Nu purtați inele, brățări, ceasuri, etc când folosiți 
încărcătorul sau acumulatorii. Contactul cu acestea 
poate duce la scurt-circuite sau explozii. 

 Acumulatorii nu trebuie scurtcircuitați, dezasamblați sau 
aruncați în foc. Risc de explozie. 

 

Dacă aveți orice nelămurire referitoare la corecta utilizare a 
aparatului, sau orice întrebare la care nu găsiți răspuns în 
acest manual, adresați-vă serviciului nostru tehnic. 
German Electronics, tel. 0259.454.410 
 

Descrierea produsului 
 Pentru încărcarea bateriilor reîncărcabile Li-Ion de 9 V / 

350 - 500 mAh 

 Timp de încărcare aprox. 6 - 10 ore 

 2 sloturi/compartimente independente de încărcare 

 proces de încărcare în 4 etape 
- Reanimarea” după o descărcare profundă (în caz de 

nevoie) 
- Încărcarea la curent constant 
- Încărcarea la tensiune constantă, până la finalul 

procesului. 
- Încărcare de întreținere prin impuls 

 Monitorizarea timpului de încărcare (total sau individual 
pentru fiecare etapă de încărcare). 

 Protecție la scurtcircuit 

 Conector de alimentare cu protecție la inversarea 
polarității 

 Afișare status încărcare prin leduri 
 

Utilizarea unui bloc de alimentare adecvat 
Utilizați doar blocuri de alimentare conforme 
normelor de securitate și care îndeplinesc 
caracteristicile expuse mai jos. 
Respectați instrucțiunile de siguranță indicate în 
manualul de utilizare al blocului de alimentare. 
Nu lăsați cablul să atârne, rulați-l corespunzător 
pentru a evita accidentele. 

 

Un bloc de alimentare adecvat trebuie să îndeplinească 
următoarele caracteristici: 

Tensiune de ieșire:      12 V (tens. continuă) +-5% 
Stabilizare:          necesară 
Capacitate sarcină:      min. 200 mA 
Polaritate:          pozitiv interior 

            negativ exterior 
Conector joasă tensiune: 5,5 mm diametru exterior, 

              2,1 mm diametru interior 
 

 Introduceți conectorul de joasă tensiune al blocului de 
alimentare în mufa jack de 12 V/DC din spatele 
încărcătorului. 

 Introduceți ștecărul blocului de alimentare în priza de 
perete. 

 Când încărcătorul este alimentat, ledul verde se aprinde. 

Procesul de încărcare 
 Introduceți acumulatorii în compartimentele de 

încărcare, având grijă să respectați polaritatea corectă. 
Un mecanism de blocare împiedică introducerea 
incorectă. 

 După un scurt moment, ledul roșu de status indică modul 
de funcționare pentru fiecare compartiment. 

Oprit: Niciun acumulator nu este introdus în 
încărcător sau procesul de încărcare s-a încheiat 
Pornit: Acumulatorul introdus fost recunoscut sau 
se încarcă 
Clipește: Eroare 

 După încheierea procesului de încărcare, ledul roșu de 
status pentru compartimentul corespunzător se stinge, 
semnalând faptul că bateria este încărcată și poate fi 
scoasă. 

 Dacă bateria este scoasă în timpul procesului de 
încărcare, ledul de status se stinge după circa o secundă. 

În cazul unei erori, ledul de status pentru încărcare 
începe să pâlpâie. Compartimentul de încărcare este 
dezactivat imediat și nu mai este monitorizat. 
În acest caz, scoateți acumulatorul (ledul continuă 
să pâlpâie) și deconectați încărcătorul de la priză. 
Dacă un alt acumulator este la încărcat în celălalt 
compartiment, aparatul va continua încărcarea 
după reluarea alimentării cu curent.  

 

Întreținere și curățare 
Înainte de curățare, scoateți bateriile din 
încărcător și deconectați-l de la priză. 

Produsul nu necesită întreținere, nu-l desfaceți niciodată. 
Folosiți o cârpă moale, curată și uscată pentru curățare. Nu 
folosiți niciodată agenți chimici puternici, aceștia pot 
deteriora carcasa de plastic. 
 

Eliminarea elementelor uzate 

Vă rugăm eliminați produsul numai în conformitate cu 
normele în vigoare pentru a proteja mediul înconju-
rător și sănătatea umană și utilizarea resurselor 
naturale în mod prudent și rațional. Un „x” peste un 

tomberon semnifică faptul că aparatul nu poate fi aruncat 
decât în locuri special amenajate și nu la gunoiul menajer. 
 

Date tehnice 

Tensiune de funcționare:  11,4 la 12,6 V/DC 
Putere absorbită:  max. 200 mA 
Acumulatori compatibili: 9 V / 350 - 500 mA Li-Ion 

Tensiune nominală:  7,2 V 
Încărcare:   8,4 V 
Descărcare:   6 V 

Timp de încărcare:  aprox. 6 - 10 ore 
Bloc de alimentare:  cod produs: 518370 
Adaptor alimentare auto:  cod produs: 511720 
Dimensiuni (l x A x Î):  100 x 93 x 35mm 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr. 61/A, Oradea, România) şi Voltcraft® (Lindenweg 15, D-
92242 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin 
orice mijloace, de exemplu 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.  
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