
 

ÎNCĂRCĂTOR ACUMULATORI PLUMB 
VOLTCRAFT CT-8000 PB 

Cod produs: 200080 (CT‐8000PB) 
Cod produs: 201015 (CT‐1500PB) 

 

 

 

                                                                       
 
Acest manual de utilizare însoțeşte produsul. 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.  
Păstrați, aşadar, acest manual de utilizare pentru referințe ulterioare! 
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Introducere 
Stimate client! 
Decizia dumneavoastră de a achiziționa acest produs a fost una foarte bună şi, prin această cale, dorim să vă mulțumim. 
Calitatea  produsului  pe  care  l‐ați  achiziționat  este  peste  medie,  fiind  un  produs  de  marcă  care  se  distinge  în  domeniul 
măsurărilor, a încărcătoarelor şi a tehnologiilor de rețea prin competența legată de detalii şi inovări permanente.  
Cu ajutorul Voltcraft ®, veți fi capabil să faceți față chiar şi sarcinilor dificile, atât ca un pasionat ambițios, cât şi ca un utilizator 
profesionist. Voltcraft ® vă oferă o tehnologie fiabilă la un raport cost‐performanță extrem de favorabil.  
Suntem siguri că: investiția într‐un produs Voltcraft va în acelaşi timp începutul unei lungi si profitabile colaborări.  
 

Sperăm că veți utiliza cu plăcere noul produs Voltcraft ®!  
 
 

1. Destinația de utilizare 
CT‐1500Pb este o stație complet automată de încărcare a acumulatorilor de plumb, de 6V şi 12V, cu control al temperaturii şi o 
tensiune de încărcare finală dependentă de temperatură. Aparatul este potrivit pentru acumulatori cu o capacitate de la 1Ah la 
44Ah.  
CT‐8000Pb este destinat numai pentru acumulatori plumb 12V cu o capacitate de la 10Ah la 200Ah.  
Toate  tipurile de acumulatori plumb‐acid  (de exemplu  lichid, gel, sau  lână) pot  fi  încărcate, descărcate  şi  întreținute cu aceste 
două stații de încărcare.  
Nu folosiți acest aparat pentru încărcarea sau descărcarea bateriilor (celule primare) sau a acumulatorilor de tip Ni‐Cd, Ni‐MH, Li‐
ion sau Li‐polimer.  
Pentru a uşura utilizarea, aparatul are integrat un display cu două rânduri de afişare. 
Acesta simplifică ghidarea prin meniu pentru diferitele moduri de funcționare.  
Sunt disponibile următoarele programe:  

‐ CHARGE (încărcare)  
‐ CHECK (descărcare / încărcare)  
‐ CYCLE (încărcare / descărcare / încărcare)  
‐ ALIVE ( încărcare de două ori / descărcare / încărcare)  
‐ WINTER (funcționare simulată cu pauză reglabilă)  

 

Caracteristici suplimentare pentru CT‐8000Pb:  
‐ PUSH (1 minut de încărcare cu tensiune mare pentru reîmprospătarea acumulatorilor). 

După terminarea unui program, aparatul trece automat la faza de încărcare intermitentă.  
Informațiile despre acumulatorul în cauză sunt afişate pe display. Aceste informații sunt reținute în memoria încărcătorului chiar 
şi atunci când aparatul este oprit sau în cazul unei întreruperi de curent, cu condiția ca acumulatorii să nu fie scoşi din încărcător 
(memoria de rezervă).  
Încărcătorul este prevăzut cu protecție la inversarea polarității şi cu protecție la scurtcircuit. 
Temperaturile minime sau maxime admise, de  ‐15 ° C, respectiv + 40 ° C, nu trebuie să scadă sau să fie depăşite.  În acest caz, 
aparatul se setează pe pauză.  
Nu puneți  în  funcțiune acumulatorul  în cazul  în care este desfăcut  sau dacă unele părți ale carcasei  lipsesc. Nu este permisă 
folosirea acestuia în încăperi cu umiditate mare, în aer liber sau în condiții de mediu nefavorabile.  
Exemple de condiții de mediu nefavorabile:  

‐ Igrasie sau umiditate excesivă  
‐ Praf sau gaze combustibile, vapori sau solvenți  
‐ Furtuni electrice sau de condiții de furtună din care să rezulte câmpuri electrostatic puternic etc. 

  

Încărcătorul a fost aprobat doar pentru alimentarea de la o sursă de curent alternativ obişnuită: 230V/50Hz.  
Orice altă utilizare  în afara celei descrise mai sus duce  la deteriorarea produsului,  în plus există alte pericole precum  incendiu, 
scurt‐circuit, electrocutare etc.  
Produsul nu are voie să fie modificat, respectiv reconfigurat. 

 
Instrucțiunile de siguranță trebuie respectate în permanență! 
 

 

2. Semnificația simbolurilor 
Triunghiul care conține  simbolul unui  fulger  indică  riscurile care pot conduce  la distrugeri. Aceste  instrucțiuni  trebuie 
respectate cu strictețe. 
Triunghiul  care  conține  un  semn  de  exclamare,  indică  informații  importante  în  cadrul  Instrucțiunilor  de Utilizare,  ce 
trebuie respectate. 
Simbolul mâinii indică sfaturi utile care vă pot fi de folos în utilizarea produsului. 
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3. Instrucțiuni de siguranță 
Vă rugăm citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest aparat, acestea includ informații importante referitoare 
la funcționarea corespunzătoare a acestuia.  
Garanția  va  fi  anulată  în  cazul  defecțiunilor  cauzate  de  nerespectarea  acestor  instrucțiuni  de  siguranță.  Nu  ne 
asumăm răspunderea 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 
aparatului sau a nerespectării  indicațiilor de siguranță prezentate  în manual.  În aceste cazuri se pierde dreptul  la 
garanție!  

 

Acest aparat a părăsit fabrica noastră  într‐o stare  impecabilă. Pentru a menține acest statut şi pentru asigurarea funcționării  în 
condiții de  siguranță, utilizatorul  trebuie  să  se  conformeze  instrucțiunilor de  siguranță  şi  avertismentelor  conținute  în  aceste 
Instrucțiuni de Utilizare.  
 

În parcurgerea acestui manual, se va ține cont de următoarele simboluri:  
Acest echipament este testat conform CE şi îndeplineşte, prin urmare, directiva EMC89/336/CEE şi Directiva privind 
joasa tensiune, 73/23/CEE. 
 
Clasa de protecție 2 (izolație dublă) 
 
 

A se utiliza numai în spații închise şi uscate. 
 

 

Din motive legate de siguranță şi autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea sau modificarea arbitrară a produsului.  
În  cazul  în  care  aveți  îndoieli  cu  privire  la modul  în  care  funcționează  echipamentul  sau  despre  conectarea  în  condiții  de 
siguranță, vă rugăm să vă adresați unui personal calificat şi competent în acest sens.  
Instrumentele de măsurare şi accesoriile nu sunt jucării, prin urmare nu se vor lăsa la îndemâna copiilor.  
În spațiile sau instituțiile comerciale, se va ține cont de regulamentul privind prevenirea accidentelor în comerț, reglementat de 
asociațiile privind sisteme electrice şi materiale de exploatare. 
În şcoli, centre de formare, laboratoare de calculatoare şi de auto‐educare, dispozitivele de manipulare şi de măsurare trebuie să 
fie supravegheate de către personalul instruit în mod corespunzător.  
Înainte de fiecare utilizare, verificați integritatea aparatului şi a cablurilor acestuia. Nu folosiți aparatul dacă izolația de protecție 
a cablului este deteriorată (ruptă, sfâşiată etc.) 
Nu utilizați încărcătorul în încăperi sau în condiții ambientale potrivnice, unde ar putea exista materiale inflamabile: gaze, vapori 
sau praf!  
Dacă aveți motive să se credeți că utilizarea în condiții siguranță nu mai este posibilă, scoateți imediat aparatul din funcțiune şi 
asigurați‐vă că acesta nu va fi folosit în mod accidental de către o altă persoană.  
Motive care să indice că utilizarea în condiții de siguranță nu mai este posibilă: 

‐ Aparatul este vizibil deteriorat,  
‐ Nu mai funcționează şi 
‐ În cazul în care a fost păstrat pentru perioade de timp îndelungate în condiții nefavorabile 
‐ În cazul în care a fost expus la solicitări mari în timpul transportului.  

Produsul nu trebuie să fie conectat imediat după ce a fost adus dintr‐o zonă cu temperatură scăzută într‐o zonă cu temperatură 
ridicată. Condensul  ar putea distruge  încărcătorul. Aşteptați  ca  acesta  să  se  adapteze  la  temperatura noului mediul  ambiant 
înainte de a‐l utiliza. 
Materialele  folosite  la  împachetarea produsului nu pot fi  lăsate  la voia  întâmplării, căci acestea pot deveni periculoase pentru 
copii. 
Înainte de a deschide aparatul, deconectați‐l de la toate sursele de tensiune. Condensatorii din interiorul dispozitivul pot fi totuşi 
încărcați, chiar dacă aparatul a fost deconectat de la toate sursele de tensiune.  
Cablul de alimentare şi/sau prize aferentă precum şi o siguranță  integrată pot fi  înlocuite doar de către un specialist, care este 
familiarizat cu reglementările specifice în vigoare referitoare la siguranță.  
O siguranță poate fi înlocuită doar în cazul în care dispozitivul de încărcare nu are conectat un acumulator şi nu este alimentat în 
acel moment.  

 
Asigurați‐vă ca siguranțele folosite la înlocuirea celor vechi sunt de acelaşi tip şi au curentul nominal specificat. Nu 
este permisă utilizarea siguranțelor reparate sau şuntarea suportului siguranței.  
 

Țineți cont de Instrucțiunile de Siguranță din cadrul articolelor prezentului manual. 
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4. Punerea în funcțiune 
Deoarece dispozitivul generează căldură atunci când funcționează, asigurați‐vă că este ventilat în mod corespunzător. 
Carcasa nu trebuie să fie acoperită!  
Nu încărcați niciodată acumulatorii de plumb într‐o cutie închisă!  
Asigurați o ventilație suficientă în timpul procesului de încărcare şi evitați focul deschis! În procesul de încărcare se 
pot genera gaze explozive. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor!  
Lăsați carcasa bateriilor să se răcească pentru cel puțin 2 minute, astfel încât gazele inflamabile să se volatilizeze!  
Încărcătorul  trebuie  scos  de  sub  tensiune  (scos  din  priza)  în  momentul  în  care  scoateți  sau  puneți  la  încărcat 
acumulatorii.  
Nu depozitați acumulatorii  lângă surse de căldură sau foc deschis.  Izolați contactele acestora cu ajutorul unei benzi 
izolatoare şi depozitați‐l într‐un loc uscat şi răcoros. Temperatura de depozitare: de la ‐15 ° C la +40 ° C.  
Dacă nu folosiți acumulatorii cu plumb‐acid pentru o perioadă mai lungă de timp, reîncărcați‐i la fiecare 3 luni, pentru 
a evita descărcarea lor totală. 
 

Nu este permisă scurtcircuitarea contactelor acumulatorilor.  
 

Înainte de a încărca acumulatoarele cu acizi deschideți dopurile etanşe ale celulelor individuale. 
 
Instalarea dispozitivului  
Căutați un loc potrivit pentru folosirea încărcătorului, apropiat de o priză. 
Încărcătorul trebuie aşezat pe o suprafață plană şi stabilă. 

Utilizați un suport adecvat pentru a proteja suprafața mobilierului. Substanțele de dedurizare sau solvenții conținuți de 
produsele de curățare/protecție a mobilei ar putea coroda picioruşele de cauciuc ale încărcătorului, care apoi, la rândul 
lor, ar putea deteriora mobilierul dumneavoastră.  

Încărcătorul CT‐1500Pb este dotat cu două urechi de prindere pe partea din spate pentru a putea fi agățat de perete cu ajutorul 
unor cârlige.  
 
Conexiuni 

Dacă este încărcat un acumulator instalat într‐un vehicul, respectați următorii paşi de conectare:  
Deconectați bateria de la vehicul.  
Conectați prima oara borna bateriei  care nu  a  fost  conectată  la  şasiu  (în majoritatea  cazurilor  este  vorba de borna 
pozitivă). 
După  aceea  conectați  borna  care  a  fost  conectată  ultima  la  şasiu  (de  obicei  borna  negativă),  cât mai  departe  de 
conductele de combustibil. 
Conectați cablul de alimentare al încărcătorului la o priză şi porniți aparatul.  

După ce procesul de încărcare s‐a încheiat, se va scoate din priză încărcătorul şi se vor urma paşii: prima oară deconectați cablul 
de la borna negativă, iar apoi pe cel de la borna pozitivă.  
Reconectați acumulatorul la vehicul.   
 
5. Utilizarea încărcătorului CT‐1500Pb  
Conectați cablul de alimentare al  încărcătorului  la o priză adecvată a rețelei electrice şi porniți dispozitivul. Fără un acumulator 
conectat, afişajul prezintă modul de aşteptare şi, totodată, temperatura mediului ambiant.  
 
"CHARGE TERMINAL"  
"22 ° C"  

 
Aşezați senzorul de temperatură în imediata apropiere a acumulatorului. Evitați expunerea directă a încărcătorului, a senzorul de 
temperatură şi a acumulatorilor la razele solare. 
Dacă  nu  este  conectat  niciun  acumulator,  puteți  seta  limba  (germană  sau  engleză)  şi  contrastul  afişajului.  Selecția  dorită  se 
confirmă prin apăsarea butonului OK.  
 
"LANGUAGE " 
"1. GERMAN " 
"2. ENGLISH “ 
 
"CONTRAST " 
"1. HIGH " 
"2. MID " 
"3. LOW " 
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Acum, realizați conexiunile spre bornele acumulator cu polaritatea corespunzătoare. Conectați clema roşie  la borna pozitivă şi 
clema neagră  la borna negativă a acumulatorului.  În cazul  în care ați scurtcircuitat cele două  terminale, va  fi afişat următorul 
mesaj: 
 
"AUTO DETECTION " 
"- SHORT CIRCUIT " 

 
Conexiunea greşită a acumulatorului va fi semnalată prin mesajul: 
 
"AUTO DETECTION " 
"- CHECK POLARITY " 

 
În funcție de tensiunea aplicată, aparatul recomandă un număr de celule. Cu toate acestea, numărul real de celule poate diferi 
de cel precizat, dacă acumulatorul este descărcat complet sau dacă este proaspăt încărcat. 
 
"NUMBER OF CELLS " 
"3 CELLS = 6.0V " 
"6 CELLS = 12.0V " 

 
Dacă este necesar, schimbați numărul de celule prin utilizarea butoanelor UP (SUS) sau DOWN (JOS) şi confirmați selecția prin 
apăsarea butonului OK.  
În continuare trebuie să selectăm capacitatea nominală,  indicată pe acumulator. Se poate alege o valoare  în  intervalul 1.0Ah şi 
44Ah apăsând tastele UP (SUS) şi DOWN (JOS).  
Vă  rugăm să  rețineți că produsul  îşi pierde garanția  în cazul  în care selectați o valoare greşită. Orice solicitare de  reparație  în 
contul garanției va fi respinsă, într‐un astfel de caz, pentru încărcător (şi, desigur, pentru acumulator).  
Introduceți prima dată numărul complet pentru capacitate, în intervalul 1 ‐ 44 Ah: 
 
"SET CAPACITY " 
" 1.xAh " 
" 44.xAh " 

 
În cazul în care capacitatea este mai mică de 10Ah, cifra zecimală poate fi introdusă în intervale de 100mAh.  
 
"CAPACITY " 
" 4.2Ah " 

 
În continuare se va introduce tipul de acumulator.  
Pot fi încărcate două tipuri de acumulatori:  
‐ acumulatori standard de plumb (folosite în vehicule şi motociclete mai vechi) şi  
‐ acumulatori de plumb cu gel sau de plumb cu lână (utilizate pentru motociclete, machetare şi sisteme de alarmă).  
Pentru a vă face o  idee  imediată asupra stării de  încărcare a acumulatorului, rata de  încărcare a acumulatorului este afişată  în 
procente. Această valoare este valabilă doar dacă acumulatorul nu a fost încărcat sau descărcat înainte cu cel puțin o oră.  
 
"SET TYPE " 
"1. Pb STANDARD " 
"2. SEALED PbACID" 

 
Urmează să selectați programul de încărcare. Aveți posibilitatea să selectați cinci programe diferite.  
 
"PROGRAM " 
"1. CHA-CHARGE " 
"2. CHK-CHECK " 
"3. CYC-CYCLE " 
"4. ALV-ALIVE " 
"5. WIN-WINTER " 

 
Aceste programe acoperă următoarele funcții:  

CHA‐CHARGE înseamnă că acumulatorul conectat va fi încărcat.  

CHK‐CHECK înseamnă că acumulatorul va fi descărcat şi reîncărcat.  

CYC‐CYCLE înseamnă că acumulatorul conectat va fi prima dată încărcat, apoi descărcat şi, în final, încărcat din nou.  
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ALV‐ALIVE înseamnă că acumulatorul va fi încărcat şi descărcat, apoi reîncărcat şi descărcat din nou şi, în cele din urmă, încărcat. 
Programul ALIVE este  folosit pentru activarea acumulatorilor noi  şi a celor care au  fost depozitați pentru o  lungă perioadă de 
timp.  

WIN‐WINTER  serveşte  la  activarea  şi  pregătirea  acumulatorilor  pentru  a  trece  de  perioada  de  iarnă.  Programul  WINTER 
simulează utilizarea concretă. Acumulatorul este descărcat până  la aproximativ 40% din capacitate şi apoi  încărcat până  la 80% 
din capacitate. După aceea, dispozitivul va rămâne pe pauză în perioada de timp pe care ați selectat‐o (de la trei la 30 de zile). 
Acest proces se repetă până când acumulatorul va fi deconectat. 

Notă: Dacă aveți nevoie de un acumulator în zilele imediat următoare, ieşiți din programul WINTER şi porniți programul 
CHARGE!  

 
CHA‐CHARGE = o singură încărcare  
CHK‐CHECK = descărcare ‐ încărcare  
CYC‐CYCLE = încărcare ‐ descărcare ‐ încărcare  
ALV‐ALIVE = încărcare ‐ descărcare ‐ încărcare ‐ descărcare ‐ încărcare  
WIN‐IARNA = descărcare ‐ încărcare ‐ pauză ‐ descărcare ‐ încărcare ‐ pauza ...  
 
Vom explica  în continuare modul de  funcționare a  funcțiunii de DESCĂRCARE. Sunt disponibile două opțiuni de descărcare.  În 
programul  încărcare  (CHARGE),  acumulatorul  este  doar  încărcat,  în  modul  CHARGE  acest  punct  din  meniu  este  omis,  iar 
încărcarea începe imediat. 
 
"SET DIS-MODE " 
"1. AUTOMATIC " 
"2. MANUAL Umin" 

 
Tensiunea  de  descărcare  este  întotdeauna  calculată  în  funcție  de  capacitatea  acumulatorului  şi  nu  poate  fi  ajustată. Numai 
tensiunea finală de descărcare poate fi setată în cadrul programului de descărcare.  
În modul de descărcare automată tensiunea finală de descărcare este de 2,00V.  
Pentru acumulatori de plumb standard, tensiunea finală de descărcare poate fi setată de la 1.80 la 2.10V în intervale 10mV; este 
recomandată o valoare de 2.00V.  
Pentru acumulatori de plumb cu gel sau de plumb cu  lână tensiunea finală de descărcare poate fi setată de  la 1.70  la 2.00V  în 
intervale de 10mV; este recomandată o valoare de 1.90V.  
 
"SET DIS-VOLTAGE " 
" 1.75V " 

 
În  cadrul programului WINTER este necesară  stabilirea perioadei de pauză  care  să  fie menținută  între  cicluri. Acesta poate  fi 
setată între 3 ‐ 30 zile; este recomandată o pauza de 7 zile.  
 
"SET BREAK " 
" 7 DAYS BREAK " 

 
În acest moment va începe programul. 
 
ATENȚIE!  
Dacă unul dintre parametri nu a  fost  introdus  corect, acumulatorul de plumb  trebuie deconectat de  la  încărcător  şi pe urmă 
reconectat. Pe urmă vor fi introduşi toți parametrii din nou!  
În  timpul  procesului  de  pornire,  săgeata  luminată  intermitent  ne  indică  dacă  acumulatorul  este  încărcat  sau  descărcat. 
Programele CHA, CYC şi ALV încep cu procesul de încărcare, în timp ce programele CHK şi WIN încep cu procesul de descărcare.  
Sunt afişate toate informațiile disponibile legate de acumulator.  
Există două  tipuri de afişare disponibile. Aceste două  tipuri de afişare  sunt  selectate prin  intermediul butoanelor UP  (SUS)  şi 
DOWN (JOS). Dacă mențineți apăsat butonul OK, cele două ecrane vor fi afişate alternativ, la intervale de aproximativ 4 secunde.  
 
"CHA S>C= 17.4mAh" 
"St12V D= 0.0mAh" 
 
"23° C >U= 12.109V" 
"00:01 I = 0.200A" 

 
Pe  durata  acestui  proces,  prima  linie  indică  programul  de  încărcare  (de  exemplu,  CHA  pentru  Încărcare),  un  simbol  al 
acumulatorului care arată stadiul de  încărcare al acumulatorului  (în acest cazul  fiind afişat "S" de  la Simbol)  şi capacitatea de 
încărcare. Dacă în acel moment se desfăşoară un proces de încărcare, o săgeată va fi iluminată intermitent în dreptul literei "C".  
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A doua linie conține informații legate de tipul acumulatorului (St pentru acumulatori standard, GV pentru acumulatorii de plumb 
cu  gel  sau  cu  lână),  tensiunea  nominală  selectată  pentru  acumulator  (6V  pentru  un  acumulator  cu  3  celule,  12V  pentru  un 
acumulator cu 6 celule) şi capacitatea de descărcare a acestuia. În cazul în care se desfăşoară un proces de descărcare, o săgeată 
va fi iluminată intermitent în fața literei "D".  
 

În  cazul  celui  de‐al  doilea  tip  de  afişaj,  pe  prima  linie  este  indicată  temperatura.  În  mod  normal,  acesta  corespunde  cu 
temperatura mediului ambiant. În orice caz, această valoare este decisivă pentru funcția de oprire a aparatului, în cazul în care 
limita de temperatură setată este depăşită sau este mai mică decât aceasta. Alături clipeşte o săgeată şi va fi afişată tensiunea 
măsurată a acumulatorului. Dacă în acel moment se produce încărcarea, săgeata va indica în sus, iar în cazul descărcării, săgeata 
va indica în jos. 
În cazul în care nu a fost stabilită/introdusă o tensiune, pe ecran apare următorul mesaj: 
 
"23° C >U= -.---V" 

 
A doua linie indică timpul de operare parcurs, în hh:mm (ore şi minute). În cazul în care au trecut 100 de ore, timpul va fi resetat 
la 00:00 (programul WINTER este aproape singurul în care acest lucru se poate întâmpla). De asemenea este indicată tensiunea 
de  încărcare  sau de descărcare.  In programul WINTER durata perioadei de  “pauză” este afişată astfel: T = Zi/hh:mm. Apoi, o 
săgeată se aprinde intermitent în fața semnului "T".  
 
"BREAK>T=29/23:59" 

 
În  timpul  funcționării, butoanele OK, UP  (SUS),  şi DOWN  (JOS) sunt  folosite doar pentru a schimba modul de afişare  (din cele 
două disponibile).  
Un program care este deja  în derulare poate fi  întrerupt doar prin decuplarea acumulatorului de  la  încărcător.  În cazul  în care 
acumulatorul este deconectat  în  timpul procesului de  încărcare sau de descărcare, este posibil ca mesajul ERR  (de eroare) să 
apară pentru  scurt  timp, deoarece aparatul detectează că puterea nu mai este  transmisă. Apoi va  fi afişat din nou ecranul  în 
stand‐by  (starea de aşteptare). Dacă un program a  fost efectuat cu  succes, pe ecran va apare mesajul RDY  (pentru GATA)  iar 
săgeata nu mai clipeşte.  
 
"RDY S C= 3429mAh" 
"St12V D= 3167mAh" 
 
"23° C U= 13.242V" 
"08:51:00 D = 96% S" 

 
În afară de timpul necesar, mai este afişată şi capacitatea acumulatorului în procente. Această valoare se bazează pe capacitatea 
măsurată şi pe cea  încărcată. Având  în vedere că  în cadrul programului de  Încărcare nu are  loc operațiunea de descărcare,  în 
acest caz va  fi afişat zero. La sfârşitul programului CHECK va  fi afişată valoarea reziduală a capacității,  în procente. Programele 
CYCLE şi ALIVE ne permit să tragem o concluzie cu privire la starea acumulatorului, deoarece este indicată capacitatea reală.  
De exemplu: 85% dintr‐un un acumulator de 7000mAh indică faptul că acesta are o capacitate de numai 5950mAh. 
Pentru acumulatorii de generație mai nouă, e posibil să fie afişat un procent mai mare de 100%. 
 

În dreapta simbolului în procente este afişat un alt simbol baterie. Acest simbol ne permite să tragem concluzii cu privire la auto‐
descărcarea acumulatorului. Starea acumulatorului va fi stabilită după încheierea procesului de încărcare şi din nou, după alte 5 
ore. Aceasta  înseamnă că există posibilitatea ca simbolul să se schimbe, chiar şi după  încheierea ciclului de  încărcare; pentru a 
putea evalua acest simbol, acumulatorul trebuie să rămână conectat timp de 5 ore după încheierea programului.  
‐ Simbolul complet pentru baterie indică o rată de descărcare foarte mică a bateriei. Asta înseamnă că acumulatorul se află într‐o 
stare foarte bună din punctul de vedere al ratei de autodescărcare.  
‐ Prezența a trei bare în cadrul simbolului bateriei de pe ecran semnifică începutul slăbirii capacității bateriei. 
‐ Două bare indică o rată de autodescărcare crescută 
‐ Dacă simbolul bateriei este gol, ar trebui să luați în considerare achiziționarea unui acumulator nou, cât mai curând posibil.  
 

În acest moment, acumulatorul poate fi deconectat.  
 

Dacă nu deconectați acumulatorul şi acesta trebuie să fie reîncărcat programul de încărcare intermitentă (TRI) va porni automat, 
după o perioadă de cel puțin 5 ore, ceea ce înseamnă că acumulatorul va fi reîncărcat. Capacitatea (C) de reîncărcare (Trickle) şi 
timpul necesar pentru  acest proces  (hh: mm‐ore, minute) nu  vor  fi  indicate  sau  adăugate. Numai  tensiunea  şi  curentul  sunt 
actualizate  în permanență. Prin urmare, capacitatea de  încărcare, capacitatea de descărcare şi timpul parcurs se referă doar  la 
programul încheiat.  
 
"TRI S>C= 3429mAh" 
"St12V D= 3167mAh" 
"23° C U= 13.109V" 
"08:51:00 I=0.500A" 
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Dacă procesul reîncărcare nu a fost efectuat de succes, este afişat mesajul de eroare ERR (pentru EROARE) iar încărcătorul nu va 
mai încărca acest acumulator. 
 
"ERR C= 82.9mAh“ 
"St12V D= 0.0mAh“ 
 
"23° C U = 15,109V" 
"00:07 I= 0.000A"  
 
În cazul în care limitele de temperatură sunt depăşite sau nu sunt atinse în timpul unui program, acesta din urmă va fi întrerupt 
iar pe ecran va apărea mesajul TMP (temperatură). 
 
TMP C= 17.4mAh 
St12V D= 0.0mAh 
 
43° C U= 12.109V 
00:01 I= 0.000A  

 
Îndată ce temperatura este din nou în limitele admise, programul va reîncepe. 
  
Acest  încărcător este prevăzut  cu o memorie de  rezervă,  ceea  ce  înseamnă  că programul activ  şi valorile adăugate  legate de 
capacitatea acumulatorului sunt salvate în cazul unei pene de curent. Prin urmare nu înlocuiți niciodată acumulatorul în cazul în 
care  încărcătorul este oprit, deoarece  încărcătorul va preia toate  informațiile despre acumulatorul vechi şi  le va folosi ca valori 
false pentru un acumulator nou introdus!  
Țineți cont de faptul că perioada de timp dintre deconectarea unui acumulator şi conectarea unuia nou trebuie să fie mai mare 
de 20 de secunde.  
În cazul în care încărcătorul este oprit în timp ce stabileşte parametrii de încărcare sau de descărcare, după pornire, acest proces 
se va reinițializa. 
 
ATENȚIE! 
Setările  greşite  pot  deteriora  atât  încărcătorul  cât  şi  acumulatorul;  acumulatorul  poate  să  fie  încărcat  insuficient  sau 
supraîncărcat. În astfel de cazuri garanția va expira! 
 
 

6. Utilizarea încărcătorului CT‐8000Pb  
Acest încărcător de înaltă performanță produs de Voltcraft (r) Plus va aduce întotdeauna acumulatorii de plumb în stare optimă 
de încărcare şi va asigura o creştere semnificativă a duratei de viață a acestora. Acesta garantează tensiunea finală de încărcare, 
care este dependentă de  temperatură  şi curentul de  încărcare pulsatoriu de până  la 80 amperi, care contracarează  sulfizarea 
plăcilor de plumb din acumulator şi, ca urmare, pierderea capacității acestuia.  
 

De  exemplu, dacă un  acumulator  cu plumb  este  întotdeauna  încărcat  şi descărcat  la  100% din  capacitate,  aceasta  ajunge  la 
sfârşitul duratei de viață în 100 până la 200 de cicluri. Cu toate acestea, în cazul în care folosită numai 30% din capacitatea sa, şi 
după aceea se încarcă din nou, este posibilă atingerea a 1200 de cicluri.  
În cazul încărcătorului CT‐8000Pb se ține de asemenea cont de încărcarea de rezervă de 10 – 20%, care are o influență pozitivă 
asupra vieții acumulatorului.  
Şase  programe  de  încărcare  şi  de  întreținere  au  grijă  de  acumulatorul  dumneavoastră  de  plumb  fără  un  efort  foarte mare. 
Programul  "Winter"  simulează  modul  de  funcționare,  oferindu‐vă  astfel  un  acumulator  în  perfectă  stare  de  funcționare 
primăvara.  
 

Particularități:  
‐ Determinarea capacității de încărcare rămase atunci când acumulatorul este conectat.  
‐ Evaluarea stării acumulatorului (gradul de eficacitate – de auto‐descărcare) în patru etape, de la inutilizabil la excelent.  
‐ Reducerea  timpului de  încărcare, comparativ cu alte  încărcătoare standard, pe parcursul celor patru etape ale procesului de 
încărcare.  
‐ De la o capacitate încărcată de aproximativ 80%, procesul de încărcare poate fi întrerupt în cazul unor urgențe. CT‐8000Pb oferă 
această posibilitate.  
 

Conectați cablul de alimentare al  încărcătorului  la o priză adecvată a rețelei electrice şi porniți dispozitivul. Fără un acumulator 
conectat, afişajul prezintă modul de aşteptare şi, totodată, temperatura mediului ambiant.  
 
"* * CT8000"  
"22 ° C"  
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Evitați expunerea directă a încărcătorului şi a acumulatorilor la razele solare. 
Dacă  nu  este  conectat  nici  un  acumulator,  puteți  seta  limba  (germană  sau  engleză)  
şi contrastul afişajului. Selecția dorită se confirmă prin apăsarea butonului OK şi se anulează cu tasta ESC. 
 
"LANGUAGE " 
"1. GERMAN " 
"2. ENGLISH " 
 
"CONTRAST " 
"1. HIGH " 
"2. MID " 
"3. LOW " 

 
Setările legate de limbă şi de contrast sunt salvate chiar dacă dispozitivul a fost oprit.  
 

Acum,  conectați  bornele  acumulator  cu  polaritatea  corespunzătoare.  Conectați  terminal  roşu  la  borna  pozitivă  şi  terminalul 
negru la borna negativă a acumulatorului. În cazul în care ați scurtcircuitat cele două terminale, va fi afişat următorul mesaj: 
 
"AUTO DETECTION " 
"- SHORT CIRCUIT " 

 
Conexiunea greşită a acumulatorului va fi semnalată prin mesajul: 
 
"AUTO DETECTION " 
"- CHECK POLARITY " 

 
În continuare  trebuie să selectăm capacitatea nominală  indicată pe acumulator. Se poate alege o valoare  în  intervalul 10Ah  şi 
200Ah apăsând tastele UP (SUS) şi DOWN (JOS). Confirmați toate setările cu tasta OK. Pentru a anula o setare greşită puteți folosi 
tasta ESC. Ca urmare, capacitatea va fi resetată la 10Ah, putând fi introdusă cea corectă ulterior. 
 

Vă  rugăm să  rețineți că produsul  îşi pierde garanția  în cazul  în care selectați o valoare greşită. Orice solicitare de  reparație  în 
contul garanției va fi respinsă, într‐un astfel de caz, pentru încărcător (şi, desigur, pentru acumulator).  
 

Pentru a vă face o  idee  imediată asupra stării de  încărcare a acumulatorului, rata de  încărcare a acumulatorului este afişată  în 
procente. Această valoare este valabilă doar dacă acumulatorul nu a fost încărcat sau descărcat înainte cu cel puțin o oră.  
  
"CAPACITY 68% " 
" 10Ah " 

 
Mai întâi se va introduce cifra întreagă, în intervalul 1 ‐ 44 Ah, în trepte de 10Ah 
"CAPACITY 68% " 
" 10Ah " 
" 200Ah " 

 
În cazul în care sarcina este mai mică de 200Ah, cifra singulară poate fi introdusă ulterior, de la 1Ah la 9Ah.  
"CAPACITY 68% " 
" 34Ah " 

 
Urmează să selectați programul de încărcare. Aveți posibilitatea să selectați şase programe diferite.  
"PROGRAM 68% " 
"1. CHA-CHARGE " 
"2. CHK-CHECK " 
"3. CYC-CYCLE " 
"4. ALV-ALIVE " 
"5. WIN-WINTER " 
"6. PSH-PUSH " 

 
Aceste programe acoperă următoarele funcții:  
CHA‐CHARGE înseamnă că acumulatorul conectat va fi încărcat.  

CHK‐CHECK înseamnă că acumulatorul va fi descărcat şi reîncărcat.  

CYC‐CYCLE înseamnă că acumulatorul conectat va fi prima dată încărcat, apoi descărcat şi, în final, încărcat din nou.  

ALV‐ALIVE înseamnă că acumulatorul va fi încărcat şi descărcat, apoi reîncărcat şi descărcat din nou şi, în cele din urmă, încărcat. 
Programul ALIVE este folosit pentru activarea acumulatorilor noi şi pentru cei care au fost depozitați pentru o lungă perioadă de 
timp.  
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WIN‐WINTER  serveşte  la  activarea  şi  pregătirea  acumulatorilor  pentru  a  trece  de  perioada  de  iarnă.  Programul  WINTER 
simulează utilizarea concretă. Acumulatorul este descărcat până  la aproximativ 40% din capacitate şi apoi  încărcat până  la 80% 
din capacitate. După aceea, dispozitivul  intră  în pauză pentru perioada de timp pe care ați selectat‐o  (de  la trei  la 30 de zile). 
Acest proces se repetă până când acumulatorul va fi deconectat. 

Notă: Dacă aveți nevoie de un acumulator în zilele imediat următoare, ieşiți din programul WINTER şi porniți programul 
CHARGE!  

 

PSH‐ACTIVATE  (PUSH),  înseamnă că acumulatorul este  încărcat cu o  tensiune  foarte mare  timp de un minut. Aceasta ajută  la 
eliminarea depunerilor de sulfați de plumb pe electrozi.  
 
CHA‐CHARGE = o singură încărcare  
CHK‐CHECK = descărcare ‐ încărcare  
CYC‐CYCLE = încărcare ‐ descărcare ‐ încărcare  
ALV‐ALIVE = încărcare ‐ descărcare ‐ încărcare ‐ descărcare ‐ încărcare  
WIN‐IARNA = descărcare ‐ încărcare ‐ pauză ‐ descărcare ‐ încărcare ‐ pauza ...  
PSH‐PUSH = încărcarea acumulatorului cu o tensiune foarte mare timp de un minut 
 
Orice intrare, cum ar fi programul selectat în cazul de față, poate fi anulată cu ajutorul tastei ESC. 
Vom  explica  în  continuare modul  de  funcționare  a  funcției  de  DESCĂRCARE.  Sunt  disponibile  două  opțiuni  de  descărcare, 
manuală şi automată.  
Deoarece în programele CHARGE şi PUSH acumulatorul este încărcat doar, la Charge şi Push se sare peste acest punct din meniu, 
iar încărcarea începe imediat. 
 
"DIS-MODE " 
"1. AUTOMATIC " 
"2. MANUAL Umin " 

 
Tensiunea de descărcare este  calculată  întotdeauna automat  în  funcție de  capacitatea acumulatorului  şi nu poate  fi ajustată. 
Numai tensiunea finală de descărcare poate fi setată în cadrul programului de descărcare.  
În  modul  de  descărcare  automată,  programele  Cycle,  Alive  şi  Winter  lasă  încărcată  aproximativ  70%  din  capacitatea 
acumulatorului. În programul de test CHECK, capacitatea reziduală e de aproximativ 50%. 
În modul de descărcare manuală, tensiunea finală de descărcare poate fi setată intre 1.75V şi 2.00V, în trepte de 50mV. 
 
"DIS-VOLTAGE " 
" 1.75V " 

  
În  cadrul programului WINTER este necesară  stabilirea perioadei de pauză  care  să  fie menținută  între  cicluri. Acesta poate  fi 
setată între 3 ‐ 30 zile; este recomandată o pauza de 7 zile.  
 
"BREAK " 
" 7 DAYS BREAK " 

 
În acest moment va începe programul. 
 
ATENȚIE!  

În  cazul  în  care  unul  dintre  parametri  a  fost  introdus  greşit,  programul  trebuie  întrerupt  imediat! Datorită  tensiunii 
foarte mari de  încărcare,  respectiv descărcare a acestui  încărcător, nu este  recomandat  să deconectați pur  şi  simplu 
acumulatorul (se pot produce scântei)! 
Opriți programul care rulează apăsând tasta ESC, iar apoi tasta OK.  
Abia acum puteți deconecta acumulatorul. Ulterior, puteți reconecta acumulatorul şi  introduce din nou toți parametrii 
corecți.  

 
Puteți anula un program în derulare apăsând ESC.  
 
" PRESS <OK> TO " 
" STOP PROGRAM " 

 
Dacă apăsați  în continuare butonul OK, programul care rulează este anulat cu o eroare  (ERROR),  iar prin apăsarea oricărui alt 
buton, programul continuă să ruleze. 
  
"ERR C= 82.9mAh " 
"00:03 D= 0.0mAh " 
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Programele  CHA,  CYC,  ALV  şi  PSH  încep  cu  procesul  de  încărcare,  în  timp  ce  programele  CHK  şi WIN  încep  cu  procesul  de 
descărcare.  
Sunt afişate toate informațiile disponibile legate de acumulator.  
Există două  tipuri de afişare disponibile. Aceste două  tipuri de afişare  sunt  selectate prin  intermediul butoanelor UP  (SUS)  şi 
DOWN (JOS). Dacă mențineți apăsat butonul OK, cele două ecrane vor fi afişate alternativ, la intervale de aproximativ 4 secunde.  
 
"CHA S>C= 17.4mAh " 
"00:01 D= 0.0mAh " 
 
"23° C >U= 12.109V " 
"00:01:00 I= 0.200A " 

 
Pe durata acestui proces, prima  linie  indică programul de  încărcare (de exemplu, CHA pentru  Încărcare), un simbol acumulator 
care arată stadiul de încărcare al acumulatorului (în acest caz fiind afişat "S" de la Simbol) şi capacitatea de încărcare. Dacă în acel 
moment se desfăşoară un proces de încărcare, o săgeată va fi iluminată intermitent în fața literei "C".  
A  doua  linie  indică  timpul  de  operare  parcurs,  în  hh:mm  (ore  şi minute)  şi  capacitatea  de  descărcare.  În  cazul  în  care  se 
desfăşoară un proces de descărcare, o săgeată va fi iluminată intermitent în fața literei "D".  
 

În  cazul  celui  de‐al  doilea  tip  de  afişaj,  pe  prima  linie  este  indicată  temperatura.  În  mod  normal,  acesta  corespunde  cu 
temperatura mediului ambiant. În orice caz, această valoare este decisivă pentru funcția de oprire a aparatului, în cazul în care 
limita de temperatură setată este depăşită sau din contră nu este atinsă.  
O săgeată va clipi în dreptul ei şi va fi afişată tensiunea măsurată a acumulatorului. Dacă în acel moment se produce încărcarea, 
săgeata va indica în sus, iar în cazul descărcării, săgeata va indica în jos. 
 

A doua linie indică timpul de procesare parcurs, în hh:mm (ore şi minute). În cazul în au trecut 100 de ore, timpul va fi resetat la 
00:00 (programul WINTER este aproape singurul în care acest lucru se poate întâmpla). De asemenea este indicată tensiunea de 
încărcare sau de descărcare.  
În cazul în care nu a fost introdusă nici o tensiune, pe ecran apare următorul mesaj: 
 
"23° C >U= --.---V" 

 
In programul WINTER  timpul  trecut din perioada de  “pauză” este afişat astfel: D = DAYS/hh:mm. Apoi, o  săgeată  se aprinde 
intermitent în dreptul semnului "T".  
 
"BREAK>T=29/23:59" 

 
Dacă acumulatorul este încărcat aproape complet, a doua linie a ecranului prezintă un cârlig în loc de timpul rămas. 
 
"CHA S>C= 17.4mAh" 
"(3) D= 0.0mAh" 

 
(SIMBOL) ‐ Dacă acumulatorul a fost aproape complet încărcat, puteți opri programul apăsând ESC. Dacă apăsați acum tasta OK, 
va apărea mesajul READY (gata), (nu ERROR). 
  
" PRESS <OK> TO " 
" END PROGRAM " 

 
Dacă un program a fost efectuat cu succes, pe ecran va apare mesajul RDY (pentru GATA) iar săgeata nu mai clipeşte.  
 
"RDY S C= 34.29Ah" 
"08:51 D= 31.67Ah" 
 
"23° C U= 13.242V" 
"08:51 D= 96% S " 

 
În afară de timpul necesar, mai este afişată şi capacitatea acumulatorului în procente. Această valoare se bazează pe capacitatea 
"D" extrasă, precum şi capacitatea acumulatorului introdusă de utilizator.  
Având în vedere că în cadrul programelor de Încărcare (CHARGE) şi PUSH nu are loc operațiunea de descărcare, în acest caz va fi 
afişat  zero.  La  sfârşitul programelor CHECK, CYCLE, ALIVE  sau WINTER,  încărcarea  reziduală este  adăugată  la  capacitatea  “D” 
extrasă (nu sunt posibile valori mai mari de 100%). 
În dreapta simbolului procent este afişat un alt simbol baterie. Acest simbol ne permite să tragem concluzii cu privire  la auto‐
descărcarea acumulatorului. Starea acumulatorului va fi stabilită după încheierea procesului de încărcare şi din nou, după alte 5 
ore. Aceasta  înseamnă că există posibilitatea ca simbol să se schimbe, chiar  şi după  încheierea ciclului de  încărcare; pentru a 
putea evalua acest simbol, acumulatorul trebuie să rămână conectat timp de 5 ore după încheierea programului.  
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‐ Un simbol complet în dreptul bateriei indică o rată de descărcare foarte mică a bateriei. Asta înseamnă că acumulatorul se află 
într‐o stare foarte bună din punctul de vedere al ratei de auto‐descărcare.  
‐ Prezența a trei bare în cadrul simbolului bateriei de pe ecran semnifică începutul slăbirii capacității bateriei. 
‐ Doua bare indică o rată de autodescărcare crescută 
‐ Dacă simbolul bateria este gol, ar trebui să luați în considerare achiziționarea unui acumulator nou, cât mai curând posibil.  
 

În acest moment, acumulatorul poate fi deconectat.  
 

Dacă nu deconectați acumulatorul şi acesta trebuie să fie reîncărcat programul de încărcare intermitentă (TRI) va porni automat, 
după o perioadă de cel puțin 5 ore, ceea ce înseamnă că acumulatorul va fi reîncărcat. Capacitatea (C) de reîncărcare (Trickle) şi 
timpul necesar pentru  acest proces  (hh: mm‐ore, minute) nu  vor  fi  indicate  sau  adăugate. Numai  tensiunea  şi  curentul  sunt 
actualizate  în permanență. Prin urmare, capacitatea de  încărcare, capacitatea de descărcare şi timpul parcurs se referă doar  la 
programul încheiat.  
 
"TRI S>C= 34.29Ah " 
"08:51 D= 31.67Ah " 
 
"23° C U= 13.109V " 
"08:51:00 I= 0.500A " 

 
Dacă procesul reîncărcare nu a fost efectuat cu succes, este afişat mesajul de eroare ERR (pentru EROARE) iar încărcătorul nu va 
mai încărca acest acumulator. 
 
"ERR C= 82.9mAh " 
"00:07:00 D= 0.0mAh" 
 
"23° C U= 15.109V " 
"00:07:00 I= 0.000A" 

 
În cazul  în care  limitele de  temperatură sunt depăşite,  respectiv nu sunt atinse  în  timpul unui program, acesta din urmă va  fi 
întrerupt iar pe ecran va apărea mesajul TMP (temperatură). 
 
TMP C= 17.4mAh 
00:01 D= 0.0mAh 
 
43° C U= 12.109V 
00:01 I= 0.000A 

 
Îndată ce temperatura este din nou în limitele admise, programul va reîncepe. 
În cazul  în care valoarea  limită pentru temperatura corpului de răcire este depăşită  în timpul unui proces, programul respectiv 
este întrerupt şi va fi afişat mesajul OVT (OVERTEMP = temperatura depăşită). 
 
OVT C= 17.4mAh 
00:01 D= 0.0mAh 
 
43° C U= 12.109V 
00:01 I= 0.000A 

 
Îndată ce temperatura este din nou în limitele admise, programul va reîncepe. 
 

Acest  încărcător este prevăzut cu o memorie de rezervă, ceea ce  înseamnă că programul activ  şi valorile acumulate  legate de 
capacitatea acumulatorului, sunt salvate în cazul unei pene de curent. Prin urmare nu înlocuiți niciodată acumulatorul în cazul în 
care încărcătorul este oprit, deoarece încărcătorul va prelua toate informațiile despre acumulatorul vechi şi le va folosi ca şi valori 
false pentru un acumulator nou introdus!  
 

În  cazul  în  care  încărcătorul este oprit  în  timp  ce  stabileşte parametrii de  încărcare  sau de descărcare, după  repornire  acest 
proces se va reinițializa. 
 

Țineți cont de faptul că perioada de timp dintre deconectarea unui acumulator şi conectarea unuia nou trebuie să fie mai mare 
de 20 de secunde.  
 
ATENȚIE! 

Setările greşite poate deteriora atât încărcătorul cât şi acumulatorul; acumulatorul poate să fie încărcat insuficient sau 
supraîncărcat. În astfel de cazuri garanția va expira! 
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7. Întreținere şi curățare  
În afara curățării ocazionale a încărcătorului de acumulatori cu plumb, produsul nu necesită lucrări de întreținere. Pentru a curăța 
aparatul, utilizați un material curat, fără scame, antistatic şi uscat. Nu folosiți agenți de curățare agresivi sau soluții chimice ce ar 
putea deteriora carcasa sau afecta funcționarea produsului.  
 
 

8. Evacuarea cumulatorilor  
Utilizatorul  final  este  obligat  prin  lege  (Reglementările  privind  dezafectarea  bateriilor)  să  returneze  bateriile  şi 
acumulatorii uzați. Dezafectarea bateriilor uzate odată cu deşeurile menajere este strict interzisă! 
Bateriile/acumulatorii  care conțin  substanțe periculoase  sunt marcate cu  simbolul prezent  în  stânga. Aceste  simboluri 
interzic totodată dezafectarea lor odată cu resturile menajere. 
Simbolurile chimice pentru respectivele substanțe periculoase sunt Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
Puteți  returna,  pe  gratis,  bateriile/acumulatorii  uzați,  la  orice  punct  de  colectare  din  localitatea  dumneavoastră,  la 
magazinele noastre sau în orice unități ce comercializează baterii/acumulatori.  
Astfel, vă îndepliniți obligațiile legale şi contribuiți la protejare a mediului înconjurător. 

 
 

9. Remedierea problemelor 
Prin achiziționarea  încărcătoarelor pentru acumulatori de plumb CT‐1500Pb  şi CT‐ 8000Pb, ați achiziționat totodată un produs 
fiabil  şi  operațional  în  condiții  de  maximă  siguranță.  Totuşi,  probleme  şi  disfuncționalități  pot  apărea  în  continuare.  
Din acest motiv, dorim să vă descriem modul de procedare în cazul unor potențiale defecțiuni: 
 
Defecțiunea   Cauze posibile
Dispozitivul nu funcționează  Este pornit butonul principal?

Este defectă siguranța (numai în cazul lui CT‐8000Pb)? 
Verificați integritatea cablului de alimentare (cablul principal/priza) 
Verificați conexiunile între încărcător şi acumulator. 

Nu este identificat niciun acumulator  ‐ Ați fost atent la polaritatea acumulatorilor? 
‐ Sunt murdare contactele (ale încărcătorului sau ale acumulatorilor)? 
‐ Este acumulatorul descărcat complet? 

Valorile afişate pe display greşite sau 
neverosimile. 

‐ Ați înlocuit acumulatorii în timp ce încărcătorul era oprit. Aceasta duce la 
determinarea  greşită  a  tensiunii de  încărcare  sau de descărcare  (D)  şi  se 
poate ajunge chiar şi la distrugerea acumulatorului! 

Creşterea considerabilă a temperaturii carcasei  ‐ Datorită  tensiunii  mari  folosite,  în  părțile  superioare  şi  inferioare  ale 
produsului  temperatura  va  creşte;  nu  există  nici  un  defect;  asigurați  o 
ventilație bună. 

Dispozitivul nu răspunde la nici o comandă  ‐ Opriți dispozitivul, aşteptați 20 de secunde şi apoi reporniți‐l.
  
Respectați instrucțiunile de siguranță în toate cazurile. 

Reparații  diferite  decât  cele  descrise mai  sus  vor  fi  efectuate  numai  de  către  un  electrician  autorizat.  Dacă  aveți 
întrebări legate de modul de manipulare al încărcătorului, departamentul nostru de suport tehnic. 
  

 

Evacuarea 
În cazul în care produsul nu mai funcționează şi nu mai poate fi reparat, înlăturați‐l conform reglementărilor legale în vigoare.  
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10. Specificații tehnice  
CT‐1500Pb: 
Tensiune de operare: ................................................... 230 V~/50 Hz 
Consumul de putere: ................................................... max. 45W 
Secundar: ..................................................................... max. 21VDC / 2A efectiv 
Siguranța: ..................................................................... 4A 250V (T4A/250V) 
Clasa de protecție: ....................................................... 2 (izolație dublă) 
Temperatura de funcționare: ....................................... de la ‐15°C la +40°C 
Capacitate recomandată baterii: ................................. de la 1 la 44Ah 
Baterii reîncărcabile compatibile: ................................ plumb‐acid (lichid, gel, lână) 
Tensiune baterii: ............................................................ 6V sau 12V 
Tensiunea de încărcare: ................................................ max. aproximativ 2000mA 
Tensiunea de descărcare: .............................................. max. aproximativ 500mA 
 
CT‐8000Pb: 
Tensiune de operare: .................................................. 230 V~/50 Hz 
Consumul de putere: .................................................. 350 W (max.) 
Secundar: .................................................................... max. 21VDC / 10A efectiv 
Siguranța: .................................................................... 4A 250V (T4A/250V) 
Clasa de protecție: ...................................................... 2 (izolație dublă) 
Temperatura de funcționare: ...................................... de la ‐15°C la +40°C 
Capacitate recomandată baterii: ................................ de la 10 la 200Ah 
Baterii reîncărcabile compatibile: .............................. plumb‐acid (lichid, gel, lână) 
Tensiune baterii: .......................................................... 12V 
Tensiunea de încărcare: ............................................... max. aproximativ 10A 
Tensiunea de descărcare: ............................................. max. aproximativ 5A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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