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RO   Instrucţiuni de utilizare 
 

 

 
 
Acest manual de utilizare corespunde acestui produs. El conține informații importante cu privire la 
punerea în funcțiune şi utilizarea produsului. Vă rugăm să țineți cont de acest lucru, inclusiv în cazul 
în care transmiteți produsul unei terțe persoane. 
Vă rugăm să păstrați acest manual de utilizare pentru referințe ulterioare! 
 
 

VOLTCRAFT® în România prin GERMAN ELECTRONICS 
www.germanelectronics.ro 
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Introducere 
 
Stimate client, 
 
Ați luat o decizie foarte bună cumpărând acest produs Voltcraft® şi pentru aceasta vă mulțumim. 
 
Ați  achiziționat  un  produs  de  calitate  superioară  aparținând  unui  brand  care  se  distinge  prin 
competența tehnică, performanța extraordinară şi inovația permanentă în domeniul instrumentelor 
de măsură şi al tehnologiilor de încărcare şi de rețea. 
Produsele care aparțin brandului Voltcraft® oferă soluții optime şi satisfac chiar şi cele mai exigente 
cerințe  ale  pasionaților  de  bricolaj  sau  ale  utilizatorilor  profesionişti.  Şi  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 acelaşi timp, începutul unei cooperări profitabile pe termen lung. 
Vă dorim să vă bucurați din plin de noul dumneavoastră produs Voltcraft®! 
 
Acest  produs  îndeplineşte  cerințele  tuturor  directivelor  europene  şi  naționale  în  vigoare. 
Conformitatea  sa  a  fost  certificată,  iar  declarațiile  şi  documentele  justificative  sunt  deținute  de 
către producător.  
Pentru  a  menține  produsul  în  bună  stare  şi  pentru  a  asigura  o  funcționare  lipsită  de  riscuri, 
utilizatorul trebuie să respecte instrucțiunile cuprinse în acest manual de utilizare!  
 
Cuprins 
Introducere 
Cuprins 
1. Domeniu de utilizare 
2. Instrucțiuni de siguranță 
3. Elemente componente 
4. Utilizare 
    a) Cablu adaptor 
    b) Moduri de operare 
    c) Mod de încărcare 
    d) Mod de descărcare 
    e) Mod refresh (de formatare) 
    f) Mod de testare 
    g) Încărcare de întreținere 
7. Eliminarea deşeurilor 
8. Specificații tehnice 
 
1. Domeniu de utilizare 
Dispozitivul  este destinat  încărcării bateriilor  reîncărcabile NiCd  sau NiMH de  tip AA  (Mignon)  şi 
AAA  (Micro).  Curentul  de  încărcare  poate  fi  selectat  între  200,  500  şi  700  mA.  Încărcătorul 
detectează,  de  asemenea,  supraîncălzirea  bateriilor  reîncărcabile  pentru  a  evita  supraîncărcarea 
acestora şi opreşte  încărcarea prin  intermediul detecției Delta V negativ. Odată ciclul de  încărcare 
încheiat, încărcătorul trece automat la modul de încărcare de întreținere. 
Utilizați şi depozitați dispozitivul numai în încăperi uscate. Nu îl expuneți la umezeală. 
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Orice altă utilizare  în afara  celei descrise  în acest manual este  interzisă deoarece poate provoca 
deteriorarea produsului  şi  implică  riscuri asociate, precum scurtcircuit,  incendiu,  şoc electric, etc. 
Nicio  parte  a  produsului  nu  trebuie modificată  sau  reconstruită.  Vă  rugăm  să  citiți  cu  atenție 
instrucțiunile de utilizare şi să le păstrați pentru referințe ulterioare.  
 
2. Instrucțiuni de siguranță 

Nu  ne  asumăm  responsabilitatea  în  cazul  eventualelor  pagube  materiale  sau  al 
vătămării corporale dacă produsul a fost bruscat  în orice fel sau avariat ca urmare a 
utilizării  necorespunzătoare  ori  a  nerespectării  acestor  instrucțiuni  de  utilizare.  În 
aceste cazuri, garanția va fi anulată! 
Semnul exclamării într‐un triunghi semnalează informații importante în instrucțiunile 
de utilizare, care  trebuie  respectate cu strictețe. Citiți cu atenție  toate  instrucțiunile 
din acest manual înainte de a utiliza dispozitivul, pentru a evita potențialele pericole.  

 Transformările neautorizate  şi/sau modificările  aduse produsului  sunt  interzise, din motive de 
securitate şi conformitate (CE). 
 Dispozitivul  nu  conține  componente  care  să  necesite  operațiuni  de  întreținere  sau  reglaj  din 

partea  utilizatorului,  prin  urmare,  nu  deschideți  niciodată  dispozitivul.  În  plus,  există  riscul  unei 
electrocutări  fatale  în  cazul  atingerii  componentelor electrice. Condensatorii pot  fi  sub  tensiune, 
chiar dacă aparatul a fost deconectat de la orice sursă de tensiune. 
  Asigurați‐vă  că  există  ventilație  suficientă  în  timpul  funcționării  încărcătorului.  Nu  acoperiți 

niciodată  fantele  de  ventilație  situate  deasupra  şi  dedesubtul  carcasei,  deoarece  răcirea 
dispozitivului  este  asigurată  în  principal  prin  convecție  (flux  de  căldură).  Nu  aşezați  niciodată 
dispozitivul pe o față de masă sau pe covor! Poziționați aparatul pe o suprafață solidă şi rezistentă 
la căldură. 
  Respectați  polaritatea  corectă  în momentul  inserării  bateriilor.  Bateriile  deteriorate  sau  care 

prezintă scurgeri de substanțe pot provoca arsuri grave  în contact cu pielea; prin urmare, utilizați 
mănuşi de protecție adecvate atunci când lucrați cu astfel de baterii. 
  Aveți  grijă  ca  bateriile  să  nu  fie  demontate,  scurtcircuitate  sau  aruncate  în  foc. Nu  încercați 

niciodată să reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Există risc de explozie! 
 Acest încărcător nu trebuie utilizat în încăperi sau locuri cu condiții de mediu nefavorabile. Aceste 

condiții ar putea duce la avarierea componentelor electronice sensibile din interiorul încărcătorului 
şi  ar  putea  implica  riscuri  ce  se  pot  dovedi  fatale.  Condițiile  de  mediu  nefavorabile  sunt 
reprezentate de: 
  ‐ un grad ridicat de umiditate a aerului (>80% umiditate relativă, cu condens) 
  ‐ umezeală 
  ‐ praf, gaze inflamabile, vapori de solvenți, benzină 
  ‐ temperatură ambiantă ridicată (> circa +50 °C) 
  ‐ câmpuri electromagnetice puternice (motoare, transformatoare, diverse   aparate 
audio, etc.) sau câmpuri electrostatice. 
  În  cazul  în  care  produsul  este  utilizat  în  unități  comerciale,  regulamentele  de  prevenire  a 

accidentelor  stabilite  de  către  asociațiile  profesionale  care  lucrează  în  domeniul  instalațiilor 
electrice şi al echipamentelor industriale trebuie să fie respectate întocmai.  
 Acest încărcător poate încărca maximum 4 baterii reîncărcabile în acelaşi timp. 
  Atunci  când  încărcătorul  este  utilizat  în  şcoli,  centre  de  formare  profesională  sau  ateliere  de 

lucru, este necesară supravegherea de către un personal instruit. 
  Instrucțiunile  producătorului  de  baterii  reîncărcabile  trebuie  respectate,  înaintea  încărcării 

acestora. 
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  O  utilizare  necorespunzătoare  (curent  de  încărcare  prea  ridicat,  polaritate  inversată, 
scurtcircuitarea  contactelor  de  încărcare)  a  încărcătorului  riscă  să  provoace  supraîncărcarea  sau 
distrugerea  bateriilor.  În  cel  mai  rău  caz,  bateriile  ar  putea  exploda,  provocând  pagube 
considerabile. 
 Niciodată  să  nu  puneți  încărcătorul  în  funcțiune  imediat  după  ce  acesta  a  fost mutat  dintr‐o 

încăpere  rece  într‐una  încălzită.  Condensul  care  se  formează  astfel  ar  putea  împiedica  buna 
funcționare  a  aparatului  sau  l‐ar  putea  chiar  distruge.  Aşteptați  ca  încărcătorul  să  ajungă  la 
temperatura camerei înainte de a‐l pune în funcțiune. 
 Nici încărcătorul şi nici bateriile nu sunt jucării şi nu trebuie să le lăsați la îndemâna copiilor! 
  Operațiunile  de  întreținere,  de  reglare  şi  reparațiile  trebuie  efectuate  numai  de  către  un 

specialist sau un atelier specializat. 
  Dacă  aveți  întrebări  la  care  nu  găsiți  răspuns  în  acest  manual  de  utilizare,  contactați 

departamentul nostru tehnic sau alți experți. 
 
3. Elemente componente 
 

1. Mufă de alimentare 
2. Compartimente pentru baterii 
3. Butoane de  selectare  a  compartimentelor 
de încărcare 
Apăsați  butonul  corespunzător  pentru  a 
selecta  un  anumit  compartiment  pentru 
încărcare  şi  pentru  afişarea  modului  de 
operare. 
4. Buton „DISPLAY” (afişare) 
Apăsați  butonul  „DISPLAY”  pentru  afişarea 
curentului  de  încărcare  (în  mA),  a  timpului 
scurs  (în  hh:mm),  a  tensiunii  la  bornele  de 
încărcare  (în V)  şi a capacității acumulate  (în 
mAh sau Ah) în timpul procesului de încărcare 
sau descărcare. 
5. Buton „CURRENT” (curent) 
Apăsați butonul „CURRENT” pentru a selecta 
curentul  de  încărcare  care  urmează  să  fie 
aplicat  (în primele 8 secunde de  la  inserarea 
bateriilor) în diferite moduri de operare. 
6. Buton „MODE” (mod) 
Mențineți mai  întâi apăsat butonul „MODE” 
timp  de  aproximativ  1  secundă  pentru  a 
activa schimbarea modului. 
Apăsarea repetată a butonului „MODE” vă va 
permite să comutați  între modurile „Charge” 

(încărcare), „Discharge” (descărcare), „Test” (testare) şi „Refresh” (formatare). 
7. Diferite moduri de afişare sunt posibile: 
afişaje, curent de  încărcare (mA), tensiune baterie (V), capacitate acumulată (mAh) sau timp scurs 
(hh:mm). 
8. Diferite moduri de operare sunt afişate. 
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4. Utilizare 
a) Cablu adaptor 
Introduceți conectorul de joasă tensiune al cablului adaptor în mufa de alimentare a încărcătorului. 
Conectați adaptorul la o priză de perete. 
După conectarea încărcătorului la priză, toate segmentele ecranului se vor aprinde pentru o clipă şi 
cuvântul „null” va fi afişat anticipând  inserarea bateriilor. Simbolul „null” va fi afişat pe ecran şi  în 
cazul introducerii unor baterii defecte în încărcător. 
 
b) Moduri de operare 
Acest încărcător inteligent propune patru moduri de operare diferite: 
CHARGE  • Mod de încărcare (CHARGE) 

Încărcarea bateriilor reîncărcabile, comutare automată pe modul de încărcare 
de întreținere odată ce bateria reîncărcabilă este complet încărcată.  

 
DISCHARGE  • Mod de descărcare (DISCHARGE) 

Descărcarea bateriilor reîncărcabile înainte ca acestea să fie încărcate, pentru 
minimizarea efectului de memorie. 

 
DISCHARGE  • Mod de formatare (REFRESH) 
REFRESH  Readucerea bateriilor reîncărcabile la capacitatea lor maximă prin încărcarea 

şi  descărcarea  lor  în  mod  repetat.  Acest  proces  poate  reda  capacitatea 
maximă  bateriilor  reîncărcabile  vechi  sau  celor  care  nu  au  fost  folosite  o 
perioadă îndelungată de timp.  

 
CHARGE            • Mod de testare (TEST) 
TEST  Verificarea  capacității  bateriei  reîncărcabile  (mAh).  Capacitatea  bateriei 

reîncărcabile determinată în modul de testare se referă la descărcarea totală 
măsurată după o  încărcare completă.  În cazul  în care capacitatea măsurată 
diferă de capacitatea teoretică a bateriei reîncărcabile, este posibil ca bateria 
să fi ajuns la sfârşitul duratei sale de viață. 

 
c) Mod de încărcare 
Odată ce  încărcătorul a fost conectat  la priza de perete şi bateria reîncărcabilă a fost  introdusă  în 
compartiment, tensiunea bateriei (de exemplu, „1,39 V”) va fi afişată timp de 4 secunde. Apoi, „200 
mA Charge” (încărcare la 200 mA) se afişează pe ecran pentru alte 4 secunde dacă în acest interval 
de timp nu a fost efectuată nicio modificare a setărilor. 
Modul  implicit al  încărcătorului este modul „charge”  (de  încărcare) cu un curent de  încărcare de 
200 mA. Pentru o  încărcare mai rapidă, apăsați butonul „CURRENT” pentru a selecta un curent de 
încărcare  de  200,  500  sau  700  mA.  200  mA  reprezintă  curentul  de  încărcare  implicit  al 
încărcătorului. 

Curentul  de  încărcare maxim  al  celorlalte  baterii  reîncărcabile  este  limitat  de  setarea 
aplicată primei baterii reîncărcabile  inserate. De exemplu, dacă curentul de  încărcare al 

primei baterii inserate este setat la 500 mA, atunci a doua, a treia şi a patra baterie reîncărcabilă nu 
pot fi setate decât pe un curent de încărcare maxim de 500 mA. Prin urmare, utilizatorul este sfătuit 
să introducă mai întâi bateria reîncărcabilă care necesită cel mai ridicat curent de încărcare. Pentru 
a  readuce  la zero  limitarea curentului de  încărcare, scoateți  toate cele patru baterii  reîncărcabile 
din încărcător şi reintroduceți‐le la loc.   
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Într‐un interval de 8 secunde de la inserarea acumulatorilor, utilizatorul poate selecta 
modul de operare cu ajutorul butonului „MODE”. 
Dacă niciunul dintre butoanele „MODE” sau „CURRENT” nu este apăsat  în  intervalul 
celor 8 secunde, procesul de încărcare demarează. După aceea, curentul de încărcare   
nu mai poate fi modificat. 

 
Apăsați  butonul  „DISPLAY”  pentru  a  parcurge  diferitele  afişaje,  curentul  de  încărcare  (mA), 
tensiunea bateriei reîncărcabile (V), capacitatea acumulată (mAh) sau timpul scurs (hh:mm). 
Etapă în modul de 

încărcare 
Curent (mA)  Tensiune (V) 

Capacitate 
(mAh/Ah) 

Timp (hh:mm)* 

În timpul încărcării  Curent de încărcare   

Tensiunea actuală a 
bateriei 

reîncărcabile 

 

Capacitate 
acumulată 

 

Timp scurs de la 
demararea 
încărcării 

În timpul 
încărcării de 
întreținere 

Curent de 
încărcare de 
întreținere 

 
Timpul de încărcare 
Timpul de  încărcare poate  fi  calculat prin  împărțirea  capacității bateriei  la  curentul de  încărcare 
selectat. 
De exemplu: 
O  baterie  reîncărcabilă  tip AA  (Micro)  cu  o  capacitate  de  2400 mAh  şi  încărcătorul  setat  pe  un 
curent de încărcare de 700 mA. 
(2400 ÷ 700) ore = 3,5 ore = 3 ore şi 30 de minute timp de încărcare. 
 
 
d) Mod de descărcare 
Apăsați butonul „MODE” pentru a selecta modul de descărcare. 
Apăsați butonul „CURRENT” pentru a selecta curentul de descărcare (100, 250 şi 350 mA). 
După ce bateria reîncărcabilă este complet descărcată, procesul de  încărcare demarează automat. 
Curentul de încărcare (200, 500, 700mA) este dublul curentului de descărcare selectat. 
Apăsați  butonul  „DISPLAY”  pentru  a  parcurge  diferitele  afişaje,  curentul  de  încărcare  (mA), 
tensiunea bateriei (V), capacitatea acumulată (mAh) sau timpul scurs (hh:mm). 
 
Etapă în modul 

de încărcare 

Curent (mA)  Tensiune (V)  Capacitate 

(mAh/Ah) 

Timp (hh:mm)* 

În timpul 
descărcării 

Curent de 
descărcare 

 

Tensiunea 
actuală a 

bateriei 

reîncărcabile 

Capacitate  
în timpul 
descărcării 

Timp scurs de la 
demararea 
descărcării 

În timpul 
încărcării 

Curent de 
încărcare 

 

Capacitate 
acumulată 

 

Timp scurs de la 
demararea 
încărcării 

În timpul 
încărcării de 
întreținere 

Curent de 
încărcare de 
întreținere 
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e) Mod refresh (de formatare) 
Apăsați butonul „MODE” pentru a selecta modul refresh (de formatare). 
Apăsați butonul „CURRENT” pentru a selecta curentul de descărcare (100, 250, 350 mA). Curentul 
de încărcare (200, 500, 700 mA) este dublul curentului de descărcare selectat. 
Apăsați  butonul  „DISPLAY”  pentru  a  parcurge  diferitele  afişaje,  curentul  de  încărcare  (mA), 
tensiunea bateriei (V), capacitatea acumulată (mAh) sau timpul scurs (hh:mm). 
  
Etapă în modul 
de încărcare 

Curent (mA)  Tensiune (V)  Capacitate 
(mAh/Ah) 

Timp (hh:mm)* 

În timpul 
descărcării 

Curent de 
descărcare 

 
Tensiunea 
actuală a 
bateriei 

reîncărcabile 

Capacitate  
în timpul 
descărcării 

Timp scurs de la 
demararea 
descărcării 

 
În timpul 
încărcării 

 
Curent de 
încărcare 

Capacitate 
determinată în 

timpul 
descărcării 

Timp scurs de la 
demararea 
încărcării 

În timpul 
încărcării de 
întreținere 

Curent de 
încărcare de 
întreținere 

Capacitate 
acumulată 

Ultimul timp de 
descărcare 

 
f) Mod de testare 
Apăsați butonul „MODE” pentru a selecta modul refresh (de formatare). 
Apăsați butonul „CURRENT” pentru a selecta curentul de încărcare (200, 500, 700 mA). Curentul de 
descărcare (100, 250, 350 mA) este jumătate din curentul de încărcare selectat. 
Apăsați  butonul  „DISPLAY”  pentru  a  parcurge  diferitele  afişaje,  curentul  de  încărcare  (mA), 
tensiunea bateriei (V), capacitatea acumulată (mAh) sau timpul scurs (hh:mm). 
  

Etapă în modul 

de încărcare 
Curent (mA)  Tensiune (V) 

Capacitate 

(mAh/Ah) 
Timp (hh:mm)* 

În timpul 
încărcării 

Curent de 
încărcare 

 

 

Tensiunea 

actuală a 
bateriei 

reîncărcabile 

 

„‐‐‐ mAh” 

Timp scurs de la 
demararea 
încărcării 

În timpul 
descărcării 

 

Curent de 
descărcare 

 

 

„‐‐‐ mAh” 

Timp scurs de la 
demararea 
descărcării 

În timpul celei 
de‐a doua 
încărcări 

 

Curent de 
încărcare 

 

 

Capacitate 
determinată în 

timpul 
descărcării 

Timp scurs de la 
demararea celei 

de‐a doua 
încărcări 

În timpul 
încărcării de 
întreținere 

Curent de 
încărcare de 
întreținere 

Timp scurs de la 
demararea 
descărcării 

 
g) Încărcare de întreținere 
După un ciclu de încărcare complet, indiferent de modul de operare selectat, încărcătorul va trimite 
impulsuri  de  curent  către  bateriile  reîncărcabile  pentru  a  le  menține  în  starea  de  încărcare 
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completă.  Acest  mod  este  activat  în  mod  automat  după  încărcarea  completă  a  bateriilor 
reîncărcabile, atâta timp cât acestea sunt lăsate în încărcător. Simbolul „Full” va fi afişat pe ecran. 
 
* După ce s‐au scurs 20 de ore, contorul de timp porneşte din nou de la 00:00. (De exemplu, 1:45 se 
va afişa dacă bateria se încarcă de 21 h şi 45 min.) 
 
 
5. Eliminarea deşeurilor 

În  scopul conservării, ocrotirii  şi  îmbunătățirii calității mediului  înconjurător, al protejării 
sănătății  omului  şi  al  utilizării  resurselor  naturale  cu  prudență  şi  în  mod  rațional, 
consumatorul  este  solicitat  să  returneze  produsul  devenit  inutilizabil  la  punctele  de 
colectare  şi  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, şi nu trebuie aruncat laolaltă cu gunoiul menajer. 
 
 
6. Specificații tehnice 

Adaptor curent: 
Intrare: 100‐240V~, 50/60Hz 

Ieşire: 3,0 V = 2,8 A 
Capacitate de încărcare max.:  3000 mAh 

Dimensiuni încărcător (L x Î x A):  75 x 130 x 40 mm 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare reprezintă o publicație a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) 
şi Voltcraft® (Lindenweg 15, D‐92242 Hirschau, Germania). 

                                           www.germanelectronics.ro 
Toate drepturile, inclusiv traducerea, sunt rezervate. Reproducerea integrală sau parțială, prin orice metode, cum ar fi fotocopierea, filmarea sau 
capturarea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită aprobarea prealabilă din partea German Electronics SRL sau Voltcraft Germania. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reprezintă datele tehnice ale produsului în momentul tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de 
natură tehnică în procesul de fabricație. 
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