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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,  experiența  extraordinară  acumulată  şi  inovația  permanentă  în  domeniul 
dispozitivelor de măsurare şi al tehnologiilor de încărcare şi de rețea.  
Indiferent  dacă  faceți  parte  din  categoria  pasionaților  de  bricolaj  sau  din  cea  a  utilizatorilor 
profesionişti, Voltcraft® vă va permite să duceți la bun sfârşit sarcini complicate. Voltcraft® vă oferă 
o tehnologie fiabilă susținută de un raport cost‐performanță deosebit de avantajos. 
Suntem  siguri  că  primul  dumneavoastră  contact  cu  brandul  Voltcraft  va marca,  de  asemenea, 
începutul unei cooperări profitabile pe termen lung.  
 
Vă dorim să vă bucurați din plin de noul dumneavoastră produs Voltcraft®! 
 
În  proiectarea  încărcătorului  P‐100,  Voltcraft®  a  utilizat  tehnologii  de  ultimă  oră.  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 avea garanția unei funcționări lipsite de riscuri, 
utilizatorul trebuie să respecte instrucțiunile de siguranță cuprinse în acest manual de utilizare!   
 
 
Domeniu de utilizare 

Dispozitivul este destinat  încărcării a două până  la patru baterii  reîncărcabile NiCd  sau 
NiMH  în  pereche  –  baterii  de  tip D  (Mono),  C  (Baby),  AA  (Mignon)  şi  AAA  (Micro)  –, 
precum  şi  încărcării  uneia  sau  a  două  baterii  bloc  de  9  V.  Nu  utilizați  ca  sursă  de 
alimentare cu energie electrică decât o priză de 230 V (50 Hz) sau o sursă de tensiune de 

12 V/DC  (de exemplu, bricheta maşinii). Dispozitivul trebuie utilizat  şi depozitat numai  în  încăperi 
uscate şi închise. Feriți aparatul de umezeală!  
 

 Utilizarea în alte scopuri decât cel descris mai sus poate avea drept   
 consecință deteriorarea produsului şi implică, de asemenea, riscuri  
 suplimentare, precum scurtcircuite, incendii, şocuri electrice etc. 
 Instrucțiunile de siguranță trebuie să fie întotdeauna respectate cu strictețe! 

 
 
Instrucțiuni de siguranță 

Vă  rugăm  să  citiți  integral  manualul  de  utilizare  înainte  de  a  folosi  acest  produs, 
deoarece el conține informații importante cu privire la utilizarea corectă a dispozitivului. 
Garanția  nu  acoperă  daunele  suferite  ca  urmare  a  nerespectării  instrucțiunilor  de 
folosire. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele daune sau pierderi! 

 
Acest produs a ieşit din fabrică în perfectă stare tehnică. Pentru a menține aparatul în această stare 
şi pentru a avea garanția  funcționării sale  în condiții de siguranță, utilizatorul  trebuie să respecte 
instrucțiunile  de  siguranță  şi  avertismentele  incluse  în  acest  manual  de  utilizare.  Următoarele 
pictograme trebuie respectate: 
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Notă importantă! Citiți instrucțiunile de utilizare. 
Semnul exclamării  într‐un  triunghi  semnalează  informații  importante  în  instrucțiunile de 
utilizare, care trebuie respectate cu strictețe.  
 
Acest produs a fost omologat CE şi corespunde directivelor şi standardelor în vigoare.  
 
  Clasă de izolație 2 (izolație dublă). 
 
  Destinat exclusiv utilizării în interior. 
 

 
Din motive de securitate şi conformitate, aparatul nu trebuie deschis, demontat sau transformat.  
 
Utilizați acest dispozitiv pentru a  încărca numai baterii reîncărcabile din nichel‐cadmiu (NiCd) şi cu 
hidrură de nichel‐metal (NiMH). Nu  încărcați niciodată baterii de unică folosință! Nu utilizați acest 
aparat pentru a încărca baterii alcaline reîncărcabile RAM. 
 
Nu scurtcircuitați niciodată contactele de încărcare sau bateriile! 
 
Este normal ca bateriile  să  se  încălzească  în  timpul  încărcării. Manipulați cu grijă bateriile  recent 
încărcate! 
 
Încărcătorul şi bateriile nu sunt jucării. Nu le lăsați la îndemâna copiilor! 
 
Nu  încărcați decât baterii care sunt adecvate pentru curentul de  încărcare  indicat  în specificațiile 
tehnice. 
 
Deconectați încărcătorul P‐100 şi accesoriile de la sursa de alimentare atunci când nu le utilizați. 
 
Nu lăsați niciodată aparatul în funcțiune nesupravegheat. 
 
 
Evacuarea bateriilor uzate 
Consumatorul  final  este  obligat  prin  lege  (Legea  nr.  426/2001  privind  regimul  deşeurilor)  să 
returneze toate bateriile uzate. Aruncarea lor împreună cu gunoiul menajer este interzisă!  
 

Bateriile  care  conțin  substanțe periculoase  sunt marcate prin  simbolurile  alăturate,  care 
indică faptul că aruncarea  lor  în  locurile de depozitare a gunoiului menajer este  interzisă. 
Simbolurile chimice pentru respectivele metale grele sunt următoarele: Cd = cadmiu, Hg = 
mercur, Pb = plumb. Vă puteți debarasa de bateriile uzate,  în mod gratuit,  la punctele de 
colectare din localitatea dumneavoastră, la filialele noastre sau oriunde se comercializează 
baterii sau acumulatori.  

 
 
Descrierea produsului 
P‐100 este un încărcător universal care asigură încărcarea rapidă şi sigură a bateriilor NiCd/NiMH de 
tip D  (Mono), C  (Baby), AA  (Mignon), AAA  (Micro)  şi  a bateriilor bloc de 9 V. Dispozitivul poate 
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încărca  două  sau  patru  baterii  (în  pereche),  cu  aceeaşi  capacitate  şi  aceeaşi  stare  de  încărcare 
parțială,  la 100% din capacitatea  lor.  Încărcătorul dispune de o  funcție de  întrerupere a  încărcării 
Minus‐Delta‐V  controlată  de  un  procesor  cu  temporizator  de  siguranță,  adaptează  automat 
curentul de  încărcare  în  timpul  încărcării  şi este echipat  cu un  sistem de protecție  la  inversarea 
polarității şi de detectare a bateriilor defecte. Toate aceste dotări garantează o  încărcare sigură şi 
contribuie la menținerea bateriilor în stare bună. Astfel, deteriorarea sau supraîncărcarea bateriilor 
este practic imposibilă. 
Mulțumită  unității  de  alimentare  furnizate  şi  adaptorului  auto  de  12  V  pentru  bricheta maşinii, 
încărcătorul P‐100 poate fi folosit atât acasă, cât şi în maşină. 
 
 
Utilizare 
Sursă de alimentare 
Determinați sursa de alimentare dorită. Puteți alege între un adaptor de rețea pentru prize de 230 
V AC şi un cablu adaptor de 12 V pentru bricheta maşinii, în cazul rulotelor auto, autoturismelor etc.  
 
Adaptor de  rețea: Pentru a utiliza  încărcătorul P‐100  împreună  cu adaptorul de  rețea,  conectați 
adaptorul de rețea la o priză (230 V / 50 Hz). 
 
Cablu adaptor de 12 V: Conectați cablul adaptor de 12 V la bricheta maşinii. 
 
Acum  introduceți fişa‐mamă a adaptorului de rețea sau cablul adaptor de 12 V  în mufa de  intrare 
DC situată pe fața superioară a încărcătorului.  
 

Notă importantă! 
Utilizați  numai  piesele  furnizate  pentru  alimentarea  cu  energie  a  încărcătorului  P‐100. 
Folosirea altor surse de alimentare ar putea duce la deteriorarea încărcătorului. 
 

 
Încărcarea bateriilor cilindrice 
‐ Introduceți bateriile cilindrice în pereche (a se vedea Figura 1 şi Figura 2) în   
  încărcător.  

 
 
Notă importantă! 

Respectați  polaritatea  corectă!  Polul  pozitiv  al  bateriei  trebuie  să  fie  îndreptat  înspre 
diodele  emițătoare  de  lumină  ale  încărcătorului.  Bateriile  trebuie  introduse  numai  în 
pereche. Asigurați‐vă ca cele două baterii din pereche să fie de acelaşi tip, aceeaşi mărime 

şi aceeaşi capacitate. Starea de încărcare (parțială) a uneia dintre cele două baterii trebuie să fie cât 
mai similară posibil cu starea de încărcare a celeilalte baterii din pereche. 
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‐ O dată bateriile introduse în încărcător, acesta efectuează un test în mod automat. Dacă o baterie 
nu mai  poate  fi  reîncărcată  prin  încărcătorul  P‐100,  dacă  ați  introdus  în mod  neintenționat  în 
încărcător o baterie primară  sau ați  introdus două baterii de  tipuri diferite  simultan,  LED‐ul  care 
indică  starea  de  încărcare  „CHARGE”  este  roşu  şi  clipeşte  deasupra  compartimentului 
corespunzător.  Scoateți  bateria  defectă  sau  bateriile  defecte  din  încărcător  şi  debarasați‐vă  de 
ea/ele  conform  reglementărilor  legale  în  vigoare  sau,  după  caz,  introduceți  în  încărcător  două 
baterii de acelaşi tip. 
 
‐ Dacă  nu  sunt  probleme  cu  bateriile,  încărcătorul  trece  automat  la modul  de  încărcare  rapidă. 
Acest lucru este semnalat prin faptul că LED‐ul care indică starea de încărcare „CHARGE” luminează 
în  roşu pentru  fiecare pereche de baterii. Curentul de  încărcare este adaptat  în mod automat  în 
funcție de tipul bateriei introduse. 
 
‐ După ce bateriile au fost complet  încărcate,  încărcătorul va trece automat  la modul de  încărcare 
de  întreținere prin  impuls. Acest  lucru  este  semnalat prin  faptul  că  LED‐ul  care  indică  starea de 
încărcare „READY” luminează în verde.  
 
‐ Bateriile pot fi scoase acum din încărcător şi pot fi utilizate. Totuşi, bateriile nu trebuie neapărat să 
fie scoase din  încărcător odată ce procesul de  încărcare s‐a  încheiat (LED‐ul „READY”  luminează  în 
verde). Protecția Minus‐Delta‐V şi funcția de  încărcare de  întreținere prin  impuls (modul „trickle”) 
împiedică supraîncărcarea bateriilor. 
 
Încărcarea bateriilor bloc de 9 V 
Bateriile  bloc  de  9  V  sunt  încărcate  printr‐un  curent  de  încărcare  continuu  de  16  mA  fără 
deconectare. Timpul de încărcare a bateriilor depinde de capacitatea bateriilor introduse. Pentru a 
calcula timpul de încărcare, puteți folosi următoarea formulă: 
 
Timpul de încărcare este egal cu capacitatea împărțită la curentul de încărcare. 
 
Exemplu: Capacitatea bateriei este de 250 mAh, iar curentul de încărcare este de 16 mA. 
                   Timpul de încărcare = 250 mAh / 16 mA 
                           Timpul de încărcare = 15,6 ore 
 
Introduceți una sau două baterii bloc de 9 V în încărcător. Încărcarea este semnalată prin faptul că 
LED‐ul care indică starea de încărcare „9V” luminează în roşu. 
Încărcătorul P‐100 poate încărca până la două baterii bloc de 9 V simultan şi două sau patru baterii 
de tip AA (Mignon) / AAA (Micro). Nu este obligatorie încărcarea bateriilor bloc de 9 V în pereche. 
 

Notă importantă! 
Scoateți  bateriile  de  9  V  din  încărcător  după  expirarea  timpului  de  încărcare  calculat 
pentru a evita supraîncărcarea. 

 
 
Întreținere şi curățare 
Înaintea oricărei operațiuni de întreținere sau curățare, deconectați încărcătorul de la toate sursele 
de alimentare şi scoateți bateriile. Folosiți numai o cârpă moale şi uscată pentru a curăța exteriorul 
dispozitivului. Nu folosiți niciodată nimic umed şi nici agenți de curățare. Operațiunile de întreținere 
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şi reparațiile pot fi efectuate numai de către un specialist care cunoaşte reglementările din domeniu 
(VDE 100, VDE 0701). 
 
 
Evacuarea deşeurilor 

Atunci  când  aparatul  a  devenit  inutilizabil,  debarasați‐vă  de  el  conform  reglementărilor 
legale în vigoare.  
 

 
 
Specificații tehnice 
Sursă de alimentare                                       : 230 V AC / 50 Hz                                        
adaptor de rețea                                              (tensiune alternativă)  
Sursă de alimentare 
adaptor brichetă auto                                   : 12 V (tensiune continuă)  
Consum de energie P‐100                            : max. 800 mA 
 
Curent de încărcare 

Tip baterie 
 

Curent de 
încărcare 

Curent încărcare de 
întreținere 

Temporizator siguranță 

Micro AAA  400 mA  25‐40 mA  3 ore 
Mignon AA  850 mA  25‐40 mA  4 ore 
Baby C  850 mA  25‐40 mA  8 ore 
Mono D  850 mA  25‐40 mA  14 ore 
9 V  16 mA  ‐  ‐ 

 
Timpi de încărcare caracteristici 
Timpii de încărcare caracteristici reprezintă doar valori de referință şi nu sunt valabili decât pentru 
bateriile descărcate şi intacte. 
 
Tip baterie  Capacitate  Timp de încărcare 
Micro AAA  500 mAh  1,3 ore 
Mignon AA  2300 mAh  2,7 ore 
Baby C  3000 mAh  3,5 ore 

Mono D  5000 mAh  5,9 ore 
9 V  250 mAh  15,6 ore 

 
Regim de funcționare a LED‐urilor ‐ Privire de ansamblu  
Starea bateriei  LED‐ul roşu CHARGE  LED‐ul verde READY 
Nicio pereche de baterii 
introdusă 

 
Stins 

 
Stins 

Încărcare  Luminează  –‐  
Baterie complet încărcată, 
încărcare de întreținere 

 
–‐ 

 
Luminează 

Baterie defectă  Clipeşte  –‐  
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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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