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STAŢIE ÎNCĂRCARE 
ACUMULATORI 

VOLTCRAFT UCT 100-6 
Cod produs: 200106 

 
 
 

1. Introducere 
Mult stimate client,  
Vă  mulțumim  pentru  că  ați  ales  să  cumpărați  produsul 
nostru.  
Voltcraft  este  un  nume  ce  indică  produse  de  calitate 
superioară  în domeniul aparatelor de măsură  şi  control, a 
încărcătoarelor  şi  a  dispozitivelor  pentru  rețea.  Orice 
produs  Voltcraft  reprezintă  soluția  ideală  atât  pentru 
domeniul  profesional,  cât  şi  pentru  hobby‐urile  dvs. 
personale. Tehnologia de ultimă oră şi calitatea superioară 
a  produselor  noastre  sunt  acompaniate  de  un  raport 
preț/calitate aproape imbatabil.  
Vă dorim să vă bucurați cât mai mult de noul nostru produs 
Voltcraft! 
Toate  denumirile  şi  descrierile  produsului  incluse  în  acest 
manual  reprezintă  bunuri  ale  producătorului.  Toate 
drepturile rezervate.  
 

2. Domenii de aplicabilitate 
Aparatul  serveşte pentru  încărcarea acumulatoarelor NiCd 
+ NiMH (1 – 15 celule), LiPo/LiIon/LiFe şi a celor acid‐plumb 
(1 – 10 celule, 2 V – 20 V). Curentul de  încărcare poate  fi 
setat  între  valorile  0,1  A  şi  5,0  A  în  funcție  de 
capacitatea/numărul de celule al acumulatorului conectat. 
Pentru  încărcarea  acumulatoarelor  LiPo/LiIon/LiFe  stația 
are  integrat  un  compensator  şi  este  echipată  în  partea 
laterală  cu  sloturi  compensator.  Acumulatoarele  pot  fi  şi 
descărcate, curentul de descărcare situându‐se  între 0,1 A 
şi 1,0 A. Stația este controlată prin 4 taste şi un display LCD. 
Produsul poate  fi conectat numai  la o tensiune alternativă 
de la 100 V la 250 V.  
 

Din motive  legate  de  siguranță  şi  autorizare  (CE)  nu  sunt 
permise  reconfigurarea  sau  modificarea  arbitrară  a 
produsului.  Orice  alte  întrebuințări,  în  afara  celor 
menționate  deja,  duc  la  defectarea  produsului;  în  plus 
există  şi  alte  pericole,  precum  incendiu,  scurtcircuitare, 
electrocutare etc. Aparatul nu are voie să fie modificat sau 
reconfigurat.  Vă  rugăm  citiți  în  întregime  manualul  de 
utilizare înainte de începe să utilizați produsul. 

 

Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță!  
 

 
3. Pachet livrat 

• Stație încărcare 
• Set cablu încărcare 
• Cablu rețea tensiune alternativă 
• Cablu senzor temperatură 
• Software CD 
• Manual de utilizare 

 

4. Explicații simboluri 
Instrucțiunile  importante, care trebuie respectate 
întocmai,  sunt  însoțite  în  acest  manual  de 
simbolul semnul exclamării.  
Simbolul  indică  informații  şi  sfaturi  legate  de 
operare.  

 
5. Instrucțiuni de siguranță 

În  cazul  defecțiunilor  produse  ca  urmare  a 
nerespectării  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 
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!  

 

Din motive  legate  de  siguranță  şi  autorizare  (CE)  nu  sunt 
permise  reconfigurarea  sau  modificarea  arbitrară  a 
produsului.  
Alimentarea cu energie a aparatului se poate face numai la 
o tensiune continuă stabilizată de 11‐18 V=. 
Produsul nu poate fi folosit decât în spații interioare uscate. 
Aparatul  nu  are  voie  să  se  umezească.  Evitați  contactul 
direct cu razele soarelui, căldura extremă (>35°C) sau frigul 
extrem  (<0°C). Feriți aparatul de praf  şi murdărie. Regulile 
de mai sus sunt valabile şi pentru acumulatorul conectat.  
Nu operați stația de încărcare în interiorul automobilelor.  
Nu  plasați  vase  pline  cu  lichid,  vaze  sau  ghivece  în 
apropierea  sau  pe  stația  de  încărcare.  În  aceste  condiții 
aparatul  se  defectează  şi  în  plus  există  pericolul  unui 
incendiu.  Dacă  se  întâmplă  acest  lucru  separați  imediat 
aparatul de  la  tensiune,  iar apoi acumulatorul de  la  stația 
de  încărcare.  Lăsați  acumulatorul  să  se  uşte  complet. Nu 
mai operați  stația de  încărcare; duceți‐o  într‐un atelier de 
reparații.  
Produsul nu este o  jucărie  şi de aceea nu are  ce  căuta  în 
mâinile copiilor. Copiii ar putea încerca să introducă diferite 
obiecte  prin  orificiile  aparatului,  ceea  ce  l‐ar  distruge.  În 
plus,  există  şi pericolul  electrocutării! De  asemenea  copiii 
pot  încerca  să  modifice  setările  aparatului  sau  să 
scurtcircuiteze acumulatorul conectat, ceea ce ar declanşa 
o explozie. Pericol de moarte! 
Nu  lăsați  niciodată  aparatul  să  funcționeze  fără  a  fi 
supravegheat.  În  ciuda  numeroaselor  întrerupătoare  de 
protecție  pot  să  apară  probleme  sau  distorsiuni  în 
funcționare la încărcarea unui acumulator.  
Operați  aparatul  numai  în  zonele  cu  climă  moderată, 
niciodată în cele cu climă tropicală.  
Alegeți  o  suprafață  de  plasare  stabilă,  plată,  suficient  de 
mare.  Nu  plasați  niciodată  stația  sau  acumulatorul  pe 
suprafețe inflamabile (de ex. un covor). Folosiți întotdeauna 
o bază neinflamabilă, rezistentă la căldură.  
Asigurați‐vă  că  aerul  circulă  liber  în  timpul  operării 
aparatului; nu acoperiți niciodată stația de încărcare şi/sau 
acumulatorul  conectat. Păstrați distanța  (cel puțin 20  cm) 
între stația de încărcare, acumulator şi alte obiecte. 
Dacă  transportați  produsul  dintr‐un  spațiu  rece  într‐unul 
cald  poate  apărea  condens,  iar  acesta  poate  defecta 
aparatul;  în  plus  în  aceste  condiții  există  şi  pericolul 
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electrocutării!  De  aceea  lăsați  aparatul  la  temperatura 
camerei, uneori chiar mai multe ore, înainte de a‐l folosi. 
Întreținerea, operațiile de ajustare  şi de reparații nu pot fi 
realizate decât de către personal specializat. 
Dacă  produsul  este  folosit  în  medii  profesionale  trebuie 
respectate  normele  legale  privind  protecția  la  locul  de 
muncă în cazul folosirii aparatelor electrice.  
În şcoli, ateliere, şcoli de ucenici funcționarea aparatului se 
face numai sub supravegherea personalului specializat. 
Materialele  folosite  la  împachetarea  produsului  nu  pot  fi 
lăsate  la  voia  întâmplării,  căci  acestea  pot  deveni 
periculoase pentru copii. 
Manevrați produsul cu grijă; şocurile, loviturile sau căderea 
chiar şi de la înălțimi relativ mici pot defecta aparatul.  
 

Altele 
Reparațiile  nu  pot  fi  efectuate  decât  într‐un  atelier 
specializat.  

Dacă aveți alte întrebări la care nu găsiți răspunsul în 
acest  manual  vă  rugăm  să  vă  adresați 
departamentului nostru tehnic.  

 
6. Instrucțiuni acumulator 

Chiar  dacă  folosirea  unui  acumulator  este  o  îndeletnicire 
uzuală în zilele noastre există totuşi posibilitatea apariției a 
numeroase probleme sau pericole. Respectați instrucțiunile 
de  siguranță  mai  ales  în  cazul  acumulatoarelor 
LiPo/LiIon/LiFe  cu un  conținut mult mai  ridicat de energie 
față  de  cele  obişnuite  NiCd  sau  NiMH,  căci  altfel  există 
pericolul exploziei sau incendiului.  
 

a. Generalități 
Acumulatoarele/bateriile  nu  sunt  jucării  şi  de 
aceea nu au ce căuta în mâinile copiilor. 
Nu  lăsați  bateriile  la  întâmplare,  căci  există 
pericolul să fie înghițite de către copii sau animale 
domestice.  Dacă  se  întâmplă  acest  lucru mergeți 
imediat la medic. 

Bateriile  nu  au  voie  să  fie  desfăcute,  scurtcircuitate  sau 
aruncate în foc. Pericol de explozie! 
Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, 
de aceea folosiți mănuşi de protecție atunci când manevrați 
aceste baterii.  
Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Pericol de explozie! 
Acumulatoarele nu au voie să se umezească. 
Respectați polaritatea corectă la conectarea acumulatorului 
la stația de încărcare, căci altfel distrugeți aparatele. Pericol 
de explozie şi incendiu! 
Stația de încărcare dispune de un circuit de protecție contra 
inversării  polarității.  Cu  toate  acestea  în  anumite  situații 
aparatul se poate defecta dacă polaritatea este inversată. 
Dacă  nu  folosiți  aparatul  o  perioadă  mai  lungă  de  timp 
deconectați acumulatorul de  la stație,  iar apoi stația de  la 
curent.  
Nu încărcați/descărcați acumulatoare ce sunt încă fierbinți. 
Lăsați  o  vreme  acumulatorul  la  temperatura  camerei 
înainte de orice operație.  
Nu  folosiți  niciodată  blocuri  de  acumulatoare  ce  sunt 
alcătuite din celule diferite.  
Încărcați  acumulatoarele  la  fiecare  3  luni  căci  altfel  din 
cauza  auto‐descărcării  se  poate  ajunge  la  aşa‐numita 
descărcare  completă,  caz  în  care  acumulatoarele  nu mai 
pot fi folosite.  

Separați acumulatorul de  stația de  încărcare după ce este 
complet încărcat. 
Păstrați  intactă  carcasa  exterioară  a  unui  acumulator. 
Pericol de incendiu şi explozie! 
Nu  încărcați/descărcați  un  acumulator  direct  în  aparat. 
Extrageți prima dată acumulatorul din aparat. 
Plasați  încărcătorul  şi  acumulatorul  pe  o  suprafață 
neinflamabilă,  rezistentă  la  căldură  (de  ex.  o  placă  de 
gresie).  Păstrați  suficientă  distanță  până  la  obiectele 
inflamabile  şi  între  stația  de  încărcare  şi  acumulator.  Nu 
plasați niciodată acumulatorul pe stația de încărcare.  
Deoarece stația de încărcare şi acumulatorul se încălzesc în 
timpul  încărcării/descărcării  este  obligatorie  ventilația 
corespunzătoare. Nu  acoperiți  niciodată  acumulatorul  sau 
stația de încărcare.  
Nu  încărcați  /  descărcați  acumulatoare  lăsate 
nesupravegheate. 
Dacă  cablul de  conectare  al  acumulatorului  trebuie  să  fie 
scurtat  (de  ex.  dacă  acumulatorul  nu  are  ştecăr  de 
conectare) scurtați  fiecare  fir separat, ca să nu se producă 
un scurt‐circuit. Pericol de incendiu şi explozie! 
 

b. Informații suplimentare pentru acumulatoare Li 
Acumulatoarele moderne  cu  Li  au  o  capacitate mult mai 
mare  decât  acumulatoarele  NiMH  sau  NiCd;  în  plus 
greutatea  lor este mult mai scăzută. De aceea acest tip de 
acumulator  este  potrivit  pentru  construcția  de  modele 
unde  sunt  de  obicei  folosite  acumulatoarele  LiPo  (Litiu‐
polimer).  
Acumulatoarele LiPo (dar şi cele LiFe sau LiIon) trebuie însă 
operate şi încărcate/descărcate cu mare grijă. 
 

Câteva  informații privind pericolele  şi problemele care pot 
să apară în folosirea acestor acumulatoare. 
 

• Carcasa exterioară a acumulatoarelor LiPo este foarte 
sensibilă, ea  constând numai dintr‐o  folie groasă. Nu 
desfaceți, nu distrugeți niciodată un acumulator, aveți 
grijă ca acesta să nu cadă niciodată, nu introduceți nici 
un  fel  de  obiecte  în  acumulator!  Evitați  stresul 
mecanic  exagerat,  nu  trageți  niciodată  de  cablul  de 
conectare  al  acumulatorului!  Pericol  de  incendiu  şi 
explozie!  Aveți  grijă  cum  fixați,  respectiv  extrageți 
acumulatorul din aparat. 

• Aveți grijă ca acumulatorul să nu  se  supraîncălzească 
în  timpul  funcționării,  încărcării,  descărcării, 
transportului sau depozitării. Nu plasați acumulatorul 
lângă  surse  de  căldură  (de  ex.  motoare),  feriți 
acumulatorul de razele soarelui. Dacă acumulatorul se 
supraîncălzeşte există pericol de  incendiu  şi explozie! 
Acumulatorul  nu  are  voie  să  depăşească  niciodată 
temperatura de 60°C.  

• Dacă  acumulatorul  prezintă  daune  (de  ex.  după 
prăbuşirea  unui  model  de  avion  sau  elicopter)  sau 
carcasa  exterioară  este  macerată/umflată  nu  mai 
folosiți  acumulatorul.  Nu‐l  mai  încărcați.  Pericol  de 
incendiu şi explozie! 

• Manevrați  acumulatorul  cu  grijă,  folosiți  mănuşi  de 
protecție.  

• Pentru  încărcarea  unui  acumulator  Li  folosiți  numai 
încărcătoare  compatibile.  Încărcătoarele  uzuale 
pentru acumulatoarele NiCd, NiMH sau plumb‐acid nu 
pot fi folosite. Pericol de explozie şi incendiu! 
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• Atunci când încărcați un acumulator Li cu mai mult de 
o  celulă  folosiți  neapărat  un  compensator  (integrat 
deja în acest produs). 

• Acumulatoarele LiPo pot  fi  încărcate cu un curent de 
încărcare  de  max.  1  C.  Acest  lucru  înseamnă  că 
valoarea  curentului  de  încărcare  nu  are  voie  să 
depăşească valoarea capacității acumulatorului (de ex. 
capacitate  acumulator  1000  mAh,  curent  maxim 
încărcare 1000 mA = 1 A). Respectați datele furnizate 
de  către  producător  pentru  acumulatoarele  LiFe  sau 
LiIon.  

• Curentul  de  descărcare  nu  are  voie  să  depăşească 
valoarea  înscrisă  pe  acumulator.  Dacă  de  ex.  un 
acumulator  LiPo  are  valoarea  înscrisă  de  20C  atunci 
curentul  maxim  de  descărcare  este  egal  cu  20x 
capacitatea  acumulatorului  (de  ex.  capacitate 
acumulator  1000  mAh,  curent  maxim  descărcare 
20C=20  x  1000  mAh=  20  A).  În  caz  contrar 
acumulatorul  se  supraîncălzeşte  ceea  ce  poate 
conduce  la  deformarea/umflarea  acumulatorului  sau 
la explozie şi incendiu! 

• Valoarea înscrisă (de ex. 20C) nu se referă de regulă la 
curentul  continuu,  ci  la  curentul  maxim  pe  care‐l 
poate  livra  acumulatorul pentru  scurt  timp. Curentul 
continuu nu  trebuie  să  fie mai mare  decât  jumătate 
din valoarea înscrisă.  

• Nici  o  celulă  a  unui  acumulator  LiPo  nu  poate  fi 
descărcată  sub  valoarea  3.0  V  (LiFe=  2.0V,  LiIon=2.5 
V), căci altfel se distruge acumulatorul.  

• Dacă  modelul  nu  dispune  de  protecție  contra 
descărcării  complete  sau nu dispune de opțiunea de 
afişare  a  tensiunii  prea  scăzute  ajustați  la  timp 
funcționarea modelului.  

 
7. Tipuri utilizate de baterii  

 

NiCd 
Tensiune nominală: 1,2 V / celulă 
Curent maxim încărcare pentru încărcarea rapidă: 1 C ‐ 2 C 
(în funcție de capacitatea celulei) 
Deconectare curent descărcare la: 0,85 V (sau mai mult) 
 
NiMH 
Tensiune nominală: 1,2 V / celulă 
Curent maxim încărcare pentru încărcarea rapidă: 1 C ‐ 2 C 
(în funcție de capacitatea celulei) 
Deconectare curent descărcare la: 1,0 V (sau mai mult) 
 
LiPo 
Tensiune nominală: 3,7 V / celulă 
Tensiune maximă încărcare: 4,2 V / celulă 
Curent maxim  încărcare pentru  încărcarea  rapidă: 1C  (sau 
mai mic) 
Deconectare curent descărcare la: 3,0 V  (sau mai mult) 
 
Li‐Ion 
Tensiune nominală: 3,6 V / celulă 
Tensiune maximă încărcare: 4,1 V / celulă 
Curent maxim  încărcare pentru  încărcarea  rapidă: 1C  (sau 
mai mic) 
Deconectare curent descărcare la: 2,5 V (sau mai mult) 
 
 

LiFe 
Tensiune nominală: 3,3 V / celulă 
Tensiune maximă încărcare: 3,6 V / celulă 
Curent maxim  încărcare pentru  încărcarea  rapidă: 4C  (sau 
mai mic) 
Deconectare  curent descărcare  la: 2,0 V  /  celulă  (sau mai 
mult) 
 
Pb 
Tensiune nominală: 2,0 V / celulă 
Tensiune maximă încărcare: 2,46 V / celulă 
Curent maxim încărcare pentru încărcarea rapidă: 0,4C (sau 
mai mic) 
Deconectare  curent descărcare  la: 1,5 V  /  celulă  (sau mai 
mult) 
 

Dacă  folosiți  diferite  baterii  Li  şi  doriți  să  le 
încărcați/descărcați  cu  această  stație,  înainte  de 
conectarea  acumulatorului  setați  tipul  corect  de 
baterie (LiPo, LiIon, LiFe). Dacă nu setați corect tipul 
de  baterie  bateria  poate  exploda  şi  poate  izbucni 
un incendiu! 

 
8. Elementele de operare 

 
 
1 Display LC iluminat 
2 Tasta  DEC  (micşorare)  şi  INC  (creştere)  pentru 

selecție 
3 Tasta  Batt  type/Stop  (tip  baterie/stop)  pentru 

selecția meniului şi oprirea operației de încărcare 
4 Tasta  DEC  (micşorare)  şi  INC  (creştere)  pentru 

selecție 
5 Tasta Start/Enter 
6 Conexiune  compensator pentru bateriile  LiPo  cu  2, 

3, 4, 5 şi 6 celule 
7 Conexiune USB încărcare  
8 Mufe rotunde 4 mm pentru conectarea bateriei 
9 Conexiune 3 pin pentru senzorul temperatură 
10 Conexiune computer USB 
11 Comutator ON/OFF 
12 Conexiune tensiune alternativă  
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9. Prima punere în funcțiune 
Stația  de  încărcare  trebuie  să  fie  legată  la  o  sursă  de 
tensiune alternativă de 100 V până la 250 V.  
 

Nu folosiți niciodată alte valori de tensiune pentru 
această  stație  de  încărcare,  căci  puteți  distruge 
aparatul şi pierde dreptul la garanție. 

 

1. Conectați  cablul  tensiune  alternativă  la  o  priză  de 
perete. 

2. Introduceți  pinii  rotunzi  de  conexiune  în  conexiunile 
rotunde  corespunzătoare  respectând  polaritatea 
corectă. Nu atingeți conexiunile. 

3. Conectați stația de încărcare cu ajutorul comutatorului 
ON/OFF. 

4. Stația  de  încărcare  redă  un  scurt  semnal  audio,  iar 
displayul  LCD  se  luminează.  Stația  afişează  meniul 
principal. 

 

Exemplu: 
PROGRAM SELECT 
                    LiPo BATT 

 
Vă  rugăm  citiți  următoarele  înainte  de 
conecta/încărca o baterie: 
 

- Citiți în întregime capitolele 5 şi 6. 
- Aveți la dispoziție toate informațiile necesare despre 

tipul de acumulator pe care doriți  să‐l  încărcați? Nu 
conectați bateriile pentru care nu aveți date tehnice 
precise! 

- Ați  selectat  programul  de  încărcare  potrivit  pentru 
tipul  de  acumulator  ce  trebuie  încărcat?  Setările 
incorecte distrug stația şi acumulatorul; în plus există 
pericol de explozie şi incendiu! 

- Ați selectat curentul de încărcare potrivit? 
- Ați  selectat  tensiunea  corectă  (de ex. pentru baterii 

LiPo  cu mai multe  celule)? O  baterie  LiPo  cu  două 
celule poate fi conectată în paralel (3,7 V) sau în serie 
(7,4 V). 

- Cablurile  şi  ştecărele  de  conexiune  nu  prezintă 
daune, ştecărele intră bine în prize? Cablurile defecte 
sau ştecărele uzate trebuie înlocuite.  

- Atunci  când  conectați  la  stație un acumulator  legați 
prima  dată  cablul  de  încărcare  cu  stația,  iar  apoi 
acumulatorul  la  stație/cablul  de  încărcare. 
Deconectați  acumulatorul  în  succesiune  inversă  a 
operațiilor.  Dacă  nu  respectați  această  indicație 
există pericolul de scurt‐circuit (de ex. din cauza celor 
două  conexiuni  rotunde  4  mm  pe  cablul  de 
încărcare).  

- Încărcați  numai  câte  un  acumulator  sau un  bloc  de 
acumulatoare. 

- Dacă  vreți  să  încărcați  un  bloc  de  acumulatoare 
asamblat  în regie proprie celulele folosite trebuie să 
fie  de  acelaşi  tip  (capacitate,  producător,  valori). 
Totodată  celulele  trebuie  să  fie  încărcate  la  acelaşi 
nivel  (acumulatoarele  LiPo  pot  fi  echilibrate  cu  un 
compensator, ceea ce nu este posibil cu alte blocuri 
de acumulatoare precum NiMH sau NiCd).  

 
Operarea meniului 

- Selectați sub‐meniul potrivit cu tasta Batt type/Stop şi 
confirmați selecția cu tasta Start/Enter. 

- Diferitele funcții pot fi activate cu ajutorul tastelor INC 
şi DEC.  

- Pentru a modifica o valoare apăsați tasta Start/Enter; 
displayul clipeşte. 

- Modificați valoarea afişată cu tastele INC şi DEC. 
- Stocați valoarea (modificată) cu tasta Start/Enter. 
- Ieşiți din meniul  configurare  cu  tasta Batt  type/Stop. 

Pe display este afişat din nou meniul principal.  
 

10. Structura meniului 
A se vedea pagina următoare (5). 
 

11. Diferite setări de bază (USER SET) 
Selectați  din meniul  principal meniul  USER  folosind  tasta 
Batt type/Stop.  
 

Program configurat de către utilizator 
USER SET 

                 PROGRAM -> 
   

 Pentru a modifica o setare procedați în felul următor: 
1. Pentru  a  selecta  valoarea  ce  trebuie  modificată 

apăsați tasta Start/Enter; valoarea clipeşte. 
2. Pentru a modifica valoarea apăsați tasta INC sau DEC.  
3. Pentru  a  stoca  valoarea  apăsați  încă  o  dată  tasta 

Start/Enter. 
4. Apăsați  tasta  INC  pentru  a  comuta  spre  următoarea 

valoare (sau apăsați tasta DEC pentru a vă  întoarce  la 
valoarea anterioară).  

5. Pentru a vă reîntoarce la meniul principal apăsați tasta 
Batt type/Stop.  

 
Schimbarea acumulatoarelor Li 
 

 LiFe 
       V.Type             3.3 V 

   

Aici  puteți  selecta  unul  dintre  cele  trei  tipuri  de 
acumulatoare Li: LiPo, LiIon sau LiFe.  
 

Puteți  selecta  tensiunea  celulelor  „3.3,  3.6  sau  3.7”. 
Simultan  în  rândul de  sus  se modifică  corespunzător  tipul 
de baterie.  
 

Setarea  realizată  pentru  tipul  de  baterie  Li  este 
valabilă  pentru  TOATE  celelalte  funcții,  de  ex. 
încărcare, descărcare etc.  

 
Setarea perioadei de timp pentru a determina numărul de 
celule 
 

 LiPo/LiIo/LiFe         
 CHK Time 10min 

   

Aici  puteți  seta  timpul  în  care  stația  de  încărcare  verifică 
numărul  corect  de  celule  al  unei  baterii  Li  conectate  şi 
opreşte  încărcarea dacă este nevoie. Funcția este practică 
în  special  pentru  bateriile  complet  descărcate.  Pentru 
bateriile  de  capacitate  mai  mare  setați  o  perioadă  mai 
lungă  de  timp,  iar  pentru  cele  de  capacitate mai mică  o 
perioadă de timp mai scurtă.  
 
Perioada de timp poate fi setată în intervalul 5 – 60 minute.  
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Setarea sensibilității funcției recunoaştere Delta‐U pentru 
acumulatoarele NiMH 
 

NiMH Sensitivity 
D.Peak   10mV/Cell 

   
Aici  puteți  seta  recunoaşterea  Delta‐U  pentru 
acumulatoarele  NiMH  (diferența  de  tensiune  pentru 
procedeul de încărcare Delta‐U).  
 

Puteți alege valoarea de tensiune  (5 până  la 20 mV). Dacă 
selectați DEFAULT  stația de  încărcare  foloseşte o  tensiune 
de 7 mV.  
 

O  valoare  prea  mare  poate  încărca  în  exces 
acumulatorul.  Dacă  valoarea  este  prea  mare 
bateria nu poate fi suficient încărcată.  

 
Setarea sensibilității funcției recunoaştere Delta‐U pentru 
acumulatoarele NiCd 
 

NiMH Sensitivity  
D.Peak   Default 

   

Aici  puteți  seta  recunoaşterea  Delta‐U  pentru 
acumulatoarele  NiCd  (diferența  de  tensiune  pentru 
procedeul de încărcare Delta‐U).  
 

Puteți alege valoarea de tensiune  (5 până  la 20 mV). Dacă 
selectați DEFAULT  stația de  încărcare  foloseşte o  tensiune 
de 12 mV.  
 

O  valoare  prea  mare  poate  încărca  în  exces 
acumulatorul.  Dacă  valoarea  este  prea  mare 
bateria nu poate fi suficient încărcată.  

 
Deconectarea automată la temperatură prea înaltă 
 

Temp Cut-Off 
ON 80C 118F 

   

Soclul  tripolar  de  pe  stația  de  încărcare  serveşte  pentru 
conectarea unui senzor temperatură.  
Senzorul  temperatură  poate  fi  activat  sau  dezactivat. 
Funcția poate fi activată (ON) sau dezactivată (OFF). Atunci 
când  funcția este activată  (ON) puteți seta  temperatura  la 
care  încărcarea  sau  descărcarea  trebuie  oprită.  Domeniul 
de valori setabile: 20 ‐ 80°C.  
 
Setarea perioadei de răcire 
 

Waste Time 
CHG>DCHG 1min 

   

În  timpul  încărcării  cu  programul  ciclic  (cicluri  automate 
încărcare/descărcare) acumulatorul se poate încălzi excesiv.  
Aici  puteți  seta  o  perioadă  de  timp  în  care  bateria  să  se 
răcească.  
 
Setarea modului încărcare de întreținere 
 

NiMH / NiCD / Pb        
Trickle 200 mA 

   

Încărcarea  de  întreținere  protejează  acumulatorul  contra 
supraîncărcării  şi  ajută  în  plus  ca  bateria  să  rămână  la 
capacitatea sa maximă. 
 

Dacă  încărcarea de  întreținere este mai mică de 200 
mA toleranța este de cca. 10 mA. Dacă  încărcarea de 
întreținere este mai mare de 200mA aceasta este ±5%. 

 

Funcția poate  fi activată  (ON)  sau dezactivată  (OFF). Dacă 
funcția  este  activată  încărcarea  de  întreținere  porneşte 
automat, după ce încărcarea rapidă s‐a încheiat.  
 
Setarea cronometrului siguranță 
 

           Safety Timer 
          ON            120min 

   

Dacă dintr‐un motiv oarecare stația de  încărcare nu poate 
recunoaşte  (cu  funcția  recunoaştere  Delta‐U)  starea  de 
încărcare  a  bateriei  procesul  de  încărcare  este  oprit 
automat  după  consumarea  perioadei  de  timp  setate. 
Funcția are rolul de a proteja bateria de supraîncărcare. Nu 
setați însă o perioadă de timp prea scurtă căci altfel bateria 
nu va fi încărcată complet.  
 

Cronometrul siguranță poate  fi activat  (ON) sau dezactivat 
(OFF).  
Perioada  de  timp  pentru  cronometru  este  liber  ajustabilă 
(10 – 720 minute).  
 

Calculați perioada pentru cronometrul siguranță după cum 
urmează: 
 

Exemplu 
Capacitate    Curent încărcare     Perioadă timp  
2000mAh   2.0A   2000 / 2.0 = 1000 / 11.9 = 84 min 
3300mAh   3.0A   3300 / 3.0 = 1100 / 11.9 = 92 min 
1000mAh   1.2A   1000 / 1.2 = 833 / 11.9 = 70 min 
 

Cu  factorul 11,9 bateria este  încărcată  la 140% capacitate, 
înainte ca timerul siguranță să se activeze.  
 
Deconectarea automată în caz de capacitate prea mare 
 

      Capacity Cut-OFF 
   ON                5000mAh 

   

Funcția  de  siguranță  a  stației  de  încărcare  opreşte 
încărcarea  atunci  când  acumulatorul  ajunge  la  o  anumită 
valoare din capacitatea de încărcare.  
Funcția poate fi activată (ON) sau dezactivată (OFF).  
Capacitatea  este  liber  ajustabilă  (10 până  la  20000 mAh). 
Pentru setarea rapidă țineți apăsate tastele respective.  
 
Setarea tonului tastelor 
 

Key Beep             OFF  
Buzzer                 OFF 

   

Ton  tastă:  tonul  tastă  confirmă  datele  introduse  de 
utilizator de fiecare dată când este apăsată o tastă.  
Ton avertizare: tonul avertizare  indică schimbarea modului 
sau o atenționare. 
Ambele funcții pot fi activate (ON) sau dezactivate (OFF).  
 
Setarea iluminării de fundal 
 

      Backlight 
                             100% 

   

Funcția  permite  setarea  iluminării  de  fundal  a  displayului 
LCD. Luminozitatea poate fi setată între 0% (minim) – 100% 
(maxim).  
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12. Baterii Li (LiPo, LiIon, LiFe) 
 

a. Informații generale 
 

Acest  program  de  încărcare  este  potrivit  numai 
pentru  bateriile  Li  –  LiPo,  LiIon  şi  LiFe.  Tipul 
corespunzător  de  baterie  pe  care  vreți  să  o 
conectați  la  stația  de  încărcare  trebuie  setat 

înainte de procedeul de încărcare/descărcare.  
Dacă  acumulatorul  dispune  de  o  conexiune  compensator 
pentru  încărcare/descărcare  trebuie  să  legați  atât 
conexiunea  compensator‐baterie,  cât  şi  cablul  de 
conexiune.  
Folosiți  ştecărul  compensator  potrivit,  ce  depinde  de 
numărul de celule.  
Există mai multe  tipuri de  ştecăre compensator. De aceea 
nu încercați să introduceți vreun ştecăr cu forța dacă nu se 
potriveşte!  În  comerț  găsiți  adaptoare  corespunzătoare 
pentru ştecărul compensator.  
Dacă  folosiți  un  compensator  la  finalul  operației  de 
încărcare  toate  celulele  acumulatorului  vor  avea  aceeaşi 
tensiune,  ceea  ce  protejează  celulele  individuale  de 
supraîncărcare.  Supraîncărcarea  unei  celule  dintr‐un 
acumulator  LiPo  reduce  nu  numai  durata  de  viață  a 
acumulatorului,  ci  creşte  şi  riscul  unei  explozii  şi  a  unui 
incendiu.  
Valoarea  setabilă  a  curentului  de  încărcare  depinde  de 
capacitatea  bateriei  şi  este  în mod  normal  1  C.  Cu  toate 
acestea  trebuie  să  respectați  datele  furnizate  de 
producător.  
Valoarea 1 C înseamnă că curentul de încărcare corespunde 
capacității acumulatorului. Astfel, un curent de încărcare de 
1,8 A pentru un acumulator LiPo cu 1800 mAh trebuie setat 
la 1 C.  
 

Selectați din meniul principal programul LiXX BATT folosind 
tasta Batt type şi confirmați selecția cu tasta Start/Enter.  
 

În  funcție  de  tipul  de  acumulator  ales  din  setările 
„Utilizator” displayul afişează LiPo, Lilo sau LiFe.  
Verificați dacă tipul de acumulator afişat pe display 
este acelaşi cu cel real.  

 

După aceea puteți selecta diferitele funcții cu tastele INC şi 
DEC.  
CHARGE  (încărcare):  încărcarea  unui  acumulator  Li  fără 
compensator. 
BALANCE  (compensare):  încărcarea  unui  acumulator  Li  cu 
compensator. 
FAST  CHG  (încărcare  rapidă):  încărcarea  rapidă  a  unui 
acumulator. 
STORAGE  (depozitare):  încărcarea/descărcarea  unui 
acumulator în funcție de o valoare setată.  
DISCHARGE (descărcare): descărcarea unei baterii.  
 

b. Încărcarea  acumulatoarelor  fără  compensator 
(CHARGE) 

După  ce  ați  selectat  CHARGE  displayul  afişează 
următoarele:  
 

LiPo CHARGE 
2.0A 11.1V(3S) 

   

Valoarea  din  rândul  al  doilea  stânga  indică  curentul  de 
încărcare,  iar valoarea din partea dreaptă  indică tensiunea 

sau  numărul  de  celule  al  blocului  acumulatoare  (în  acest 
exemplu un acumulator LiPo cu 3 celule, 3 x 3,7 V = 11,1 V).  
 

Alegeți tipul de acumulator (LiPo, LiIon sau LiFe) aşa 
după cum este descris în cap. 16.  

 

1. Dacă este nevoie să modificați valoarea apăsați  tasta 
Start/Enter.  Valoarea  pentru  curentul  de  încărcare 
începe să clipească. Modificați valoarea cu tastele INC 
şi DEC şi confirmați cu tasta Start/Enter.  

2. Valoarea  pentru  tensiune  începe  să  clipească. 
Modificați valoarea  cu  tastele  INC  şi DEC.  Țineți  cont 
de faptul că tensiunea se modifică numai cu numărul 
de celule (de ex. o celulă = 3,7 V, două celule = 7,4 V 
etc.). Confirmați valoarea cu tasta Start/Enter.  

3. Pentru  a  porni  încărcarea  țineți  apăsată  tasta 
Start/Enter (3 sec.).  

4. Stația de  încărcare  recunoaşte acumulatorul  şi  indică 
informațiile  corecte  pe  LCD.  Afişarea  următoare 
clipeşte alternativ: 

 

R: 3SER S: 3SER 
CONFIRM(ENTER) 

 

R: 3SER S: 3SER 
CANCEL(STOP) 

  
- R  indică  numărul  de  celule  recunoscut  de  către 

stația de încărcare. 
- S indică numărul de celule setat în meniu.  

 

Dacă  aceste  două  cifre  nu  corespund  verificați 
setarea de pe stație  şi de pe acumulator. Se poate 
întâmpla  ca  acumulatorul  LiPo  să  fie  complet 
descărcat sau ca o celulă să fie defectă. În acest caz 
nu mai  încărcați acumulatorul. Pericol de explozie 
şi incendiu! 

 

Cu tasta Batt type/Stop reveniți la meniul setări anterior.  
 

5. Dacă  cele  două  cifre  corespund  puteți  începe 
încărcarea apăsând rapid tasta Start/Enter.  

6. După  ce  încărcarea  a  început pot  fi  citite diferite 
informații privind actualul proces de încărcare.  

 

Exemplu 
Număr celule/putere curent de încărcare/tensiune acumulator 

      
Perioadă de încărcare     Capacitate acumulator în mAh 
 

7. După ce încărcarea s‐a terminat se aude un semnal 
(dacă a fost setată alarma).  

 
Apăsați  tasta  Batt  type/Stop  pentru  a  întrerupe 
încărcarea mai repede. 

 
Dacă  în  modul  „Încărcare”  este  conectat  compensatorul 
stația  încarcă  folosind  compensatorul.  Tensiunea  celulelor 
este supravegheată şi setată în mod corespunzător.  
 

c. Încărcarea  acumulatoarelor  cu  compensator 
(BALANCE) 

Modul  BALANCE,  spre  deosebire  de  modul  simplu  de 
încărcare  CHARGE,  permite  supravegherea  tensiunii 
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celulelor  individuale. Curentul de  încărcare este  ajustat  în 
mod corespunzător.  
 

Pe  lângă  conexiunea  pentru  compensator  stația  de 
încărcare trebuie să fie legată şi la conexiunea acumulator. 
Încărcarea se face după cum este descris în cap. 11, b.  
 

Dacă  la  conexiunea  compensator  este  legat  un 
acumulator  cu  mai  multe  celule  folosiți  tasta  INC 
pentru  a  trece  de  la  afişarea  normală  la  afişarea 

pentru tensiunea celulelor.  
 

Randamentul  şi  durata  de  viață  optimă  se  obțin 
numai  de  la  un  acumulator  cu  aceeaşi  tensiune 
pentru fiecare celulă.  

 

Diferențele  de  calitate  ale  materialelor  folosite  şi  a 
structurii  interioare  a  acumulatoarelor  LiPo  cu mai multe 
celule  pot  determina  valori  diferite  de  tensiune  la 
descărcare.  
 

Dacă  un  acumulator  LiPo  de  acest  tip  este  încărcat  fără 
compensator pot să apară diferențe mari pentru tensiunea 
celulelor.  Acestea  reduc  durata  de  viață  şi  dăunează 
acumulatorului prin descărcarea completă.  
În plus există pericolul supraîncărcării dacă celulele diferite 
(tensiuni diferite)  sunt  încărcate  fără  compensator. A  fost 
depăşită tensiunea maximă permisă pentru o celulă LiPo de 
cca. 4,2 V (+/‐ 1%). 
 

Exemplu: 
Un  acumulator  LiPo  cu  două  celule  încărcat  fără 
compensator are o  tensiune de 8,4 V  şi pare a  fi  complet 
descărcat. Cu  toate acestea  tensiunea unei  celule este de 
4,5 V, iar a celeilalte 3,9 V (o celulă este supra‐încărcată, iar 
cealaltă este pe jumătate descărcată).  
O celulă supraîncărcată poate să curgă sau  în cel mai rău 
caz să producă un incendiu şi să explodeze! 
 

Dacă acumulatorul dvs. LiPo are o conexiune compensator 
ar trebui să folosiți permanent programul BALANCE.  
Observația  de mai  sus  este  valabilă  şi  dacă  acumulatorul 
dvs.  LiFe  sau  LiIon  este  echipat  cu  o  conexiune 
compensator, doar valorile de tensiune sunt diferite.  
 

d. Încărcare rapidă (FAST CHG) 
La  încărcarea  unui  acumulator  Li  curentul  de  încărcare 
scade  considerabil  în  timpul  încărcării  acumulatorului.  În 
acest  fel  creşte  perioada  de  încărcare.  Pentru  încărcarea 
rapidă se foloseşte un curent de încărcare mai mare. Acesta 
reduce  însă  capacitatea,  deoarece  încărcarea  este 
întreruptă timpuriu în mod automat.  
 

Un  acumulator  Li  nu  poate  fi  încărcat  complet  printr‐o 
încărcare rapidă. Comparativ cu modul normal de încărcare 
se poate ajunge la cca. 90%.  
 

Folosiți modul rapid de încărcare numai dacă trebuie 
să încărcați bateria cât mai repede posibil.  

 

Procedeul  pentru  setarea  curentului  de  încărcare  şi  a 
tensiunii/numărul  celulelor  este  acelaşi  ca  şi  cel  pentru 
modul normal de încărcare (v. cap. 11.b).  
 
 
 
 

e. Depozitare acumulatoare (STORAGE) 
Funcția  permite  setarea  acumulatoarelor  la  nivelul  optim 
de tensiune pentru depozitare (LiPo = 3,85 V; LiIon = 3,75 V; 
LiFe = 3,3 V).  
În  funcție de  tensiunea  inițială a celulei acumulatorul este 
fie  încărcat,  fie  descărcat.  Pentru  un  acumulator  cu  mai 
multe celule este nevoie de un compensator.  
 

Procedeul  pentru  setarea  curentului  de  încărcare  şi  a 
tensiunii/numărul  celulelor  este  acelaşi  ca  şi  cel  pentru 
modul normal de încărcare (v. cap. 11.b).  
 

Curentul  setat  este  folosit  pentru 
încărcare/descărcare. 

 
f. Descărcare acumulatoare (DISCHARGE) 

În  mod  normal  acumulatoarele  Li  nu  trebuie  descărcate 
(spre  deosebire  de  cele  NiCd).  Acumulatorul  poate  fi 
încărcat imediat indiferent de starea sa de încărcare.  
Pentru descărcare puteți seta curentul de descărcare  între 
0,1 A şi 1,0 A.  
Procedați după cum este descris  la cap. 11, b, cu diferența 
că acumulatorul nu este încărcat, ci descărcat.  
 

Ultima  tensiune  de  descărcare  diferă  în  funcție  de  tipul 
acumulatorului şi este deja stocată în stația de încărcare. Pe 
lângă  tipul  de  baterie  displayul  afişează  şi  tensiunea 
corespunzătoare.  
 

• LiPo: 3.0V per celulă 
• LiIon: 2.5V per celulă 
• LiFe: 2.0V per celulă 

 
Dacă  un  acumulator  cu  mai  multe  celule  este  legat  la 
conexiunea compensator cu tasta INC se face trecerea între 
afişarea normală şi afişarea tensiunii celulelor.  
 

13. Acumulatoare NiMH şi NiCd 
a. Încărcare acumulatoare (CHARGE) 

Curentul de încărcare liber ajustabil depinde de capacitatea 
acumulatorului  şi  are  în  mod  normal  valoarea  1  C. 
Respectați însă datele furnizate de către producător pentru 
acumulator.  
 

Valoarea 1 C indică că curentul de încărcare este identic cu 
capacitatea  acumulatorului.  Astfel,  pentru  un  acumulator 
NiMH  cu  3000  mAh  la  1C  trebuie  ales  un  curent  de 
încărcare de 0,3 A.  
 

În  funcție  de  acumulatorul  conectat  şi  structura 
acestuia se poate  întâmpla ca un curent de  încărcare 
de  1  C  să  nu  fie  posibil. De  exemplu  acumulatoarele 
receptoare,  alcătuite  de  regulă  din  celule  AA,  s‐ar 
putea  să nu  reziste  la un curent de  încărcare atât de 
mare fără să apară daune.  

 

Regulă generală: curentul maxim de  încărcare este cu atât 
mai  redus  cu  cât  acumulatorul  este mai mic.  Numeroase 
celule NiMh mignon/AA  cu o  capacitate de 2000 mAh pot 
suporta numai un curent de  încărcare de 400 – 500 mA  la 
încărcarea rapidă.  
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Încărcarea acumulatoarelor NiMH sau NiCd 
 
1. Selectați  în meniul  principal  programul  de  încărcare 

NiMH sau NiCd folosind tasta Batt type/Stop.  

 
2. Apăsați  tasta  Start/Enter,  iar pe display  apare de ex. 

următoarele:  

 
Imaginea din stânga indică modul manual (curentul de 
încărcare este setat manual), iar imaginea din dreapta 
modul  automat  de  încărcare  (curentul  este  setat  de 
stația  de  încărcare, manual  se  setează  numai  limita 
superioară).  

 

Dacă  apăsați  scurt  tasta  INC  sau  DEC  ajungeți  la 
programul  descărcare,  apoi  programul  ciclic  şi  din 
nou programul de încărcare.  

 

3. Apăsați scurt  tasta Start/Enter pentru a activa modul 
setări.  Valoarea  pentru  curent  clipeşte  în  colțul  din 
dreapta, jos al displayului.  

 

Atunci  când  clipeşte  valoarea  pentru  curent  puteți  trece 
de  la  modul  manual  la  cel  automat  ținând  apăsate 
simultan tastele INC şi DEC.  
 

În modul manual de  încărcare acumulatoarele  sunt 
încărcate la curentul setat de dvs. 
În  modul  automat  stația  de  încărcare  calculează 
automat  curentul  de  încărcare,  tot  ce  puteți  face 
este să stabiliți  limita superioară pentru curentul de 
încărcare.  În  funcție  de  tipul  de  acumulator  şi  a 
rezistenței  sale  interne  puteți  obține  perioade mai 
scurte de încărcare.  

 

4. Cu tastele  INC şi DEC modificați curentul de  încărcare 
(sau  limita  superioară  a  curentului  de  încărcare  în 
modul  automat);  confirmați  setarea  cu  tasta 
Start/Enter. Numărul de celule este calculat automat! 

5. Pentru  a  începe  încărcarea  țineți  apăsată  tasta 
Start/Enter (cca. 3 sec.). 

6. Dacă stația identifică o eroare (de ex. nu există nici un 
acumulator  conectat)  se  aude  un  semnal  de 
avertizare,  iar  pe  display  apare  informația 
corespunzătoare. Opriți  semnalul audio  cu  tasta Batt 
type/Stop. Apoi ajungeți din nou în meniul anterior.  

7. Dacă acumulatorul a  fost corect  identificat pe display 
pot apărea următoarele: 

 
Tip acumulator    Curent de încărcare   Tensiune acumulator 

 
Perioada actuală încărcare    Capacitate de încărcare în mAh 
 
8. După ce s‐a terminat operația de încărcare se aude un 

semnal (dacă a fost setată funcția alarmă).  
 

Apăsând tasta Batt type/Stop opriți  încărcarea mai 
devreme.  

 
b. Descărcare acumulatoare (DISCHARGE) 

 

1. După ce ați ales programul NiMH sau NiCd din meniul 
principal  cu  tasta  Batt  type/Stop  şi  ați  confirmat 
intrarea  cu  tasta  Start/Enter  puteți  selecta  funcția 
descărcare cu  tastele  INC sau DEC  (în ex. acumulator 
NiMH): 

 
2. Pentru setarea curentului  şi a tensiunii de descărcare 

apăsați tasta Start/Enter. Valoarea pentru curentul de 
descărcare clipeşte. 

3. Modificați  curentul  de  descărcare  cu  tastele  INC  şi 
DEC;  confirmați  intrarea  cu  tasta  Start/Enter.  Puteți 
alege o valoare cuprinsă între 0,1 A şi 1,0 A.  

4. După  aceea  clipeşte  valoarea  pentru  tensiunea  de 
descărcare,  ce  poate  fi  setată  cu  tastele  INC  şi DEC. 
Puteți alege o valoare cuprinsă 0,1 V şi 25,0 V. 

 

După ce ați introdus valoarea pentru tensiune aveți 
grijă ca tensiunea celulelor să nu fie mai mică de 1,0 
V pentru acumulatoarele NiMH, sau 0,85 V pentru 
acumulatoarele  NiCd.  În  caz  contrar  acumulatorul 
se poate defecta! 

 

5. Pentru  a  începe  descărcarea  țineți  apăsată  tasta 
Start/Enter (cca. 3 sec.). Pe display apar acum diferite 
informații  –  perioada  de  descărcare,  capacitatea 
descărcare,  curentul  de  descărcare  şi  tensiunea 
actuală a acumulatorului. 

6. Dacă setările sunt  incorecte sau dacă stația  identifică 
vreo problemă se aude un semnal,  iar pe display este 
afişată informația corespunzătoare. Semnalul audio se 
opreşte  apăsând  tasta  Batt  type/Stop.  După  aceea 
ajungeți la meniul anterior. 

7. Dacă  apăsați  tasta  Start/Enter  în  timpul  descărcării 
puteți modifica curentul de descărcare.  

8. După  ce  s‐a  încheiat operația de descărcare  se  aude 
un semnal.  

 

Apăsați  tasta  Batt  type/Stop  pentru  a  opri  mai 
devreme descărcarea.  

 
c. Program ciclic (CYCLE) 

Pentru  a  testa  sau  „reîmprospăta”  acumulatoarele  puteți 
realiza  un  număr  maxim  de  5  secvențe  ciclice.  Două 
combinații  posibile:  Încarcă/Descarcă  (CHG>DCHG)  şi 
Descarcă/Încarcă (DCHG>CHG).  
 

1. După ce din meniul principal ați ales programul NiMH 
sau  NiCd  cu  tasta  Batt  type/Stop  şi  ați  confirmat 
intrarea cu tasta Start/Enter puteți alege funcția ciclică 
cu tastele INC sau DEC (în ex. acumulator NiMH):  

 
2. Pentru  a  modifica  secvența  încarcă/descarcă  sau 

numărul  de  cicluri  apăsați  tasta  Start/Enter.  Acum 
clipeşte  textul  pentru  secvență  în  partea  de  jos  a 
displayului. Modificați secvența cu tastele INC şi DEC.  
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În  imaginea  din  stânga  acumulatorul  este  încărcat  şi 
apoi descărcat. În imaginea din dreapta secvența este 
inversată, acumulatorul este  inițial descărcat,  iar apoi 
încărcat.  

 

3. Apăsați tasta Start/Enter pentru a confirma intrarea. 
4. Acum  clipeşte  numărul  pentru  cicluri  care  indică  de 

câte  ori  trebuie  repetată  secvența  setată 
încarcă/descarcă  sau descarcă/încarcă. Puteți alege o 
valoare cuprinsă între 1 – 5 cicluri folosind tastele INC 
şi DEC. Confirmați intrarea cu tasta Start/Enter.  

5. Pentru a porni un ciclu țineți apăsată tasta Start/Enter 
(cca. 3 sec.). 

6. Dacă  setările  sunt  incorecte  sau  stația  de  încărcare 
identifică vreo problemă se aude un semnal audio, iar 
pe display este afişată informația corespunzătoare.  

7. După terminarea ciclului se aude un semnal.  
 

Apăsați  tasta  Batt  type/Stop  pentru  a  opri  mai 
devreme descărcarea.  

 
14. Acumulatoare cu plumb (Pb) 
a. Informații generale  

Acumulatoarele  plumb‐acid  sunt  complet  diferite  de  cele 
NiMH  sau  NiCd.  Comparativ  cu  capacitatea  lor  acestea 
livrează puțin curent.  
De asemenea, operația de încărcare este şi ea diferită.  
 

Curentul  de  încărcare  maxim  pentru  acumulatoarele 
plumb‐acid  poate  ajunge  numai  la  o  zecime  (1/10  C)  din 
capacitatea acumulatorului.  
 

Capacitatea maximă a acumulatoarelor plumb trebuie 
să  fie mai mică  de  20 Ah. Din  cauza  caracteristicilor 
chimice  ale  acumulatorului  valoarea  pentru 
deconectarea  automată  este  greu  de  calculat. 
Recomandăm setarea valorii pentru deconectare la 20 
Ah.  

 

Acumulatoarele plumb nu pot fi încărcate rapid, căci 
astfel acumulatorul ar  fi  supra‐încărcat –  ceea  ce ar 
putea conduce la incendii şi explozii! 

 

Respectați  întotdeauna  informații  imprimate  pe 
acumulator sau datele furnizate de către producător 
pentru valorile permise ale curentului de încărcare.  

 
b. Încărcare baterii (CHARGE) 

1. Selectați din meniul principal programul de  încărcare 
Pb folosind tasta Batt type/Stop.  

 
2. Apăsați  tasta  Start/Enter,  iar  pe  display  apar  de  ex. 

următoarele: 

 
Valoarea  din  stânga,  rândul  doi  indică  curentul  de 
încărcare,  valoarea  din  dreapta  indică  tensiunea  sau 
numărul  de  celule  al  acumulatorului  (în  acest  ex.  un 
acumulator cu 6 celule, 6 x 2,0 V = 12,0 V).  
3. Apăsați  tasta  Start/Enter  dacă  trebuie  să  modificați 

valoarea.  Curentul  de  încărcare  începe  să  clipească. 
Modificați  valoarea  cu  tastele  INC  şi DEC,  confirmați 
intrarea cu tasta Start/Enter.  

4. Tensiunea/numărul  de  celule  începe  să  clipească. 
Modificați valoarea  cu  tastele  INC  şi DEC.  Țineți  cont 
de  faptul  că  tensiunea  nu  se  modifică  decât  cu 
numărul de celule  (de ex. 1 celulă = 2,0 V, 2 celule = 
4,0 V etc.). Confirmați intrarea cu tasta Start/Enter.  

5. Pentru  a  începe  încărcarea  țineți  apăsată  tasta 
Start/Enter (cca. 3 sec.).  

6. Dacă setările sunt  incorecte sau dacă stația  identifică 
vreo problemă se aude un semnal de avertizare, iar pe 
display apare informația corespunzătoare.  

7. Semnalul  audio  se  opreşte  cu  tasta  Batt  type/Stop. 
Apoi ajungeți din nou în meniul anterior.  

8. Dacă acumulatorul a  fost  identificat corect pe display 
apar de ex. următoarele: 

Tip acumulator   Curent de încărcare   Tensiune acumulator 

       
Perioada actuală încărcare     Capacitate încărcare în mAh 

 
9. După  ce  s‐a  terminat  încărcarea  se  aude  un  semnal 

(dacă a fost activată funcția alarmă).  
 

Pentru a opri  încărcarea  înainte de timp apăsați tasta 
Batt type/Stop.  

 
c. Descărcare acumulatoare (DISCHARGE) 

1. După ce din meniul principal ați selectat programul Pb 
cu  tasta  Batt  type/Stop  şi  ați  confirmat  intrarea  cu 
tasta  Start/Enter puteți  selecta  funcția descărcare  cu 
tastele INC sau DEC.  

 
Valoarea  din  stânga,  rândul  al  doilea  indică  curentul  de 
descărcare,  valoarea  din  dreapta  indică  tensiunea  şi 
numărul  de  celule  al  acumulatorului  (în  acest  ex:  un 
acumulator cu 6 celule, 6 x 2,0 V = 12,0 V).  

 

2. Apăsați  tasta  Start/Enter  dacă  trebuie  să  modificați 
valoarea. Curentul de descărcare  începe să clipească. 
Modificați  curentul descărcare  cu  tastele  INC  şi DEC, 
confirmați intrarea cu tasta Start/Enter.  

3. Tensiunea/numărul  de  celule  începe  să  clipească. 
Modificați valoarea  cu  tastele  INC  şi DEC.  Țineți  cont 
de faptul că tensiunea se modifică numai cu numărul 
de celule (de ex. 1 celulă = 2, 0 V, 2 celule = 4,0 V etc.). 
Confirmați intrarea cu tasta Start/Enter.  

 

Din  motive  de  siguranță  stația  de  încărcare  setează 
automat ultima valoare pentru tensiunea de descărcare.  

 

4. Pentru  a  începe  descărcarea  țineți  apăsată  tasta 
Start/Enter (cca. 3 sec.) 

5. Dacă setările sunt  incorecte sau dacă stația  identifică 
vreo problemă se aude un semnal de avertizare, iar pe 
display este afişată informația corespunzătoare.  

6. Semnalul  audio  se  opreşte  cu  tasta  Batt  type/Stop. 
Apoi ajungeți din nou la meniul anterior.  

7. Pentru a modifica curentul de descărcare apăsați tasta 
Start/Enter în timpul operației de descărcare.  



 

www.germanelectronics.ro                                                                                                                             11 

8. După încheierea descărcării se aude un semnal (dacă a 
fost activată funcția alarmă).  

 

Pentru a opri  încărcarea  înainte de timp apăsați tasta Batt 
type/Stop.  
 

15. Stocare date acumulatoare 
Stația de  încărcare dispune de 10  locuri de stocare pentru 
datele acumulatorului.  
 

1. Din meniul  principal  selectați  funcția  SAVE  DATA  cu 
tasta Batt type/Stop.  

 
2. Apăsați tasta Start/Enter, locul de stocare 01 clipeşte, 

iar displayul poate afişa următoarele:  

 
3. Selectați locul de stocare dorit cu tastele INC sau DEC 

(1...10) şi confirmați intrarea cu tasta Start/Enter.  
4. Acum  sus  în dreapta  clipeşte  tipul de  acumulator pe 

care‐l  puteți  modifica  cu  tastele  INC  sau  DEC. 
Confirmați intrarea cu tasta Start/Enter.  

5. Începe să clipească tensiunea în stânga, jos. Modificați 
valoarea cu  tastele  INC  şi DEC, confirmați  intrarea cu 
tasta Start/Enter.  

6. Acum  clipeşte  capacitatea  bateriei  jos  în  dreapta. 
Setați valoarea cu tastele  INC sau DEC  (țineți apăsate 
tastele  pentru  schimbarea  rapidă  a  valorilor)  şi 
confirmați intrarea cu tasta Start/Enter.  

7. Acum  clipeşte  din  nou  numărul  pentru  locul  de 
stocare. 

8. Țineți apăsată tasta Start/Enter timp de 3 sec.; pentru 
a  ajunge  în meniul  următor  eliberați  tasta.  Pe  ecran 
apar  următoarele  (în  funcție  de  tipul  de  acumulator 
setat anterior): 

 
Dacă țineți apăsată prea mult timp tasta Start/Enter 
pe display apare SAVE, iar setările sunt acum stocate.  

 

9. Apăsați scurt tasta Start/Enter, valoarea pentru curent 
din rândul de jos începe să clipească.  

 

Pentru  acumulatoarele  NiCd  sau  NiMH  puteți  alege 
între  modul  manual  (Mn*)  şi  automat  (AT*),  dacă 
țineți apăsate simultan tastele INC şi DEC.  
Pentru bateriile  Li  trebuie  setat  şi numărul de  celule, 
nu numai curentul de încărcare.  

 

10. Modificați  valoarea  cu  tastele  INC  şi DEC,  confirmați 
valoarea cu tasta Start/Enter.  

11. Dacă  valoarea  nu  clipeşte  puteți  alege  programul 
individual cu tastele INC sau DEC. În funcție de tipul de 
acumulatorul  programele  sunt  CHARGE,  DISCHARGE, 
STORAGE, BALANCE, CYCLE etc.  

12. Dacă  țineți  apăsată  tasta  Start/Enter  timp  de  3  sec. 
sunt stocate setările în locul de stocare ales.  

 

Datele stocate  în  locul 10 de stocare se păstrează, chiar  şi 
atunci  când  stația  de  încărcare  este  separată  de  la 
alimentarea cu energie. 
 

În acest fel puteți stoca datele pentru un acumulator 
emisie (de ex. NiMH, curent încărcare 40 mA).  

 
16. Încărcare date acumulatoare 

1. Din meniul  principal  selectați  funcția  LOAD DATA  cu 
tasta Batt type/Stop.  

 
2. Apăsați tasta Start/Enter, locul de stocare 01 clipeşte, 

iar pe display apar de ex. următoarele: 

    
3. Alegeți  locul de stocare dorit (1...10) cu tastele  INC şi 

DEC.  
4. Țineți  apăsată  tasta  Start/Enter  cca.  3  sec.  Displayul 

afişează scurt LOAD... 
5. Datele sunt încărcate, la fel ca şi setările în funcție de 

valorile stocate. 
 

17. Mesaje avertizare pe display 
Polaritatea  acumulatorului  a  fost 
inversată. 
 

Conexiunea  cu  acumulatorul  este 
întreruptă,  ex.  când  acumulatorul  a 
fost deconectat în timpul încărcării.  
 

Ieşirea  stației  de  încărcare  este 
scurtcircuitată.  
 

Tensiunea  de  intrare  (tensiunea  de 
operare) este prea mică. 
 

Tensiunea pentru  acum.  LiPo,  LiIon, 
LiFe nu este configurată corect. 
 

Stația  de  încărcare  a  identificat  o 
problemă.  Dacă  informația  de 
avertizare este permanent afişată se 
poate  întâmpla  ca  stația  să  fie 
defectă. Duceți stația la service.  
 

Tensiunea  este  mai  mică  decât 
valoarea setată. Verificați dacă a fost 
setată corect. 
Tensiunea  este  mai  mare  decât 
valoarea setată. Verificați dacă a fost 
setată corect. 
Tensiunea  într‐una  dintre  celulele 
unui acumulator LiPo, LiIon, LiFe este 
prea  mică.  Acest  lucru  se  poate 
întâmpla dacă o baterie cu mai multe 
celule  a  fost  încărcată  înainte  fără 
compensator.  

 

Tensiunea  într‐una  dintre  celulele 
unui acumulator LiPo, LiIon, LiFe este 
prea  mare.  Acest  lucru  se  poate 
întâmpla  dacă  o  baterie  cu  mai 
multe  celule a  fost  încărcată  înainte 
fără compensator.  
Cablul  compensator  nu  este 
conectat  în mod corect sau alocarea 
pinilor  nu  se  potriveşte  cu  cea  a 
stației de încărcare.  
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Tensiunea  acumulatorului  este  prea 
mică.  Configurați  prima  dată 
tensiunea  cu  modul  depozitare 
înainte de a încărca acumulatorul.  
 

Temperatura  interioară  este  prea 
mare. Lăsați acumulatorul şi stația să 
se răcească.  
Stația  de  încărcare  a  identificat  o 
problemă.  Dacă  informația  de 
avertizare  este  permanent  afişată 
înseamnă  că  stația  este  defectă. 
Duceți stația la service.  

 
18. Informații stație de încărcare  

Pentru afişarea setărilor utilizator 
Setările  utilizator  pot  fi  verificate  în  timpul  operației  de 
încărcare/descărcare. Apăsați tasta DEC pentru a trece de la 
o afişare la alta. Afişările sunt: 

 

Tensiunea acumulatorului  la  finalul 
operației de încărcare/descărcare. 
 
Starea funcției deconectare. 

 
Starea cronometrului siguranță. 
 
Starea deconectării  la  temperatură 
prea mare.  
 

Temperatura  măsurată  de  către 
senzorul  temperatură  intern  şi 
extern.  
 
Tensiunea  de  intrare  a  stației  de 
încărcare.  
 

Afişarea tensiunii celulelor individuale 
Pentru afişarea  tensiunii celulelor  individuale apăsați  tasta 
INC. Funcția este disponibilă numai pentru acumulatoarele 
Li cu conexiune compensator.  
 

Exemplu pentru un acumulator LiPo cu 4 celule: 

 
 

19. Încărcare aparate USB 
Stația de încărcare poate încărca maxim 2 aparate USB. 
 

1. Conectați  stația  şi  legați maxim 2  aparate USB  la 
conexiunile USB ale stației. 

2. Verificați starea de încărcare a aparatelor USB. 
 

Consumul  total  de  curent  pentru  aparatele  USB 
conectate nu are voie să fie mai mare de 1 A.  

 
20. Supravegherea operației de încărcare 

Instalați  Charger  Monitor  pe  computerul  dvs.  pentru  a 
supraveghea operația de încărcare.  
 

Pentru  detalii  privind  instalarea,  conectarea  şi 
operarea  software‐ului  citiți  instrucțiunile  de 
utilizare incluse pe CD.  

21. Întreținere şi curățare 
Produsul  nu  are  nevoie  de  operații  de  întreținere.  Nu 
dezmembrați aparatul. Produsul nu poate  fi  reparat decât 
de către personal specializat.  
Ştergeți  aparatul  cu  o  cârpă  moale,  curată,  ce  nu  lasă 
scame.  Nu  folosiți  soluții  de  curățare  căci  acestea  atacă 
suprafața carcasei. Praful poate fi şters cu o pensulă cu fire 
moi, curate sau cu un aspirator.  
 

22. Evacuare 
a. Informații generale 

Pentru a proteja mediul înconjurător şi a recicla materialele 
utilizatorii  sunt  obligați  prin  lege  să  evacueze  aparatele 
uzate sau defecte numai în punctele de colecționare special 
amenajate pentru deşeu electric şi electronic. 
Produsele  electrice  şi  electronice  uzate  nu  au  voie  să  fie 
aruncate în gunoiul menajer! 
Evacuați produsul uzat conform normelor legale în vigoare. 
 

b. Evacuarea baterii/acumulatoare uzate 
Ca şi consumator final sunteți obligat prin lege să returnați 
toate  bateriile  şi  acumulatoarele  uzate;  acestea  nu  pot  fi 
aruncate în gunoiul menajer! 
Bateriile/acumulatoarele  ce  include  substanțe  dăunătoare 
sunt  însoțite  de  simbolurile  corespunzătoare,  care  indică 
faptul că acestea nu pot fi aruncate în gunoiul menajer. 
Simbolurile  pentru  metalele  grele  implicate  sunt: 
Cd=cadmiu,  Hg=mercur,  Pb=plumb  (simbolurile  apar  pe 
baterii/acumulatoare sub simbolul coş de gunoi).  
Bateriile/acumulatoarele uzate pot  fi evacuate  în punctele 
de colectare legale din regiunea sau zona în care locuiți. 
În  acest  fel  participați  activ  la  protecția  mediului 
înconjurător.  
 

23. Date tehnice  
Tensiune de operare: 100 ~ 250 V/AC, 50/60 Hz
Consum de energie: depinde de curentul de încărcare şi 

de tipul de acumulator 
Curent de încărcare: 0.1A ‐ 5.0A ajustabil
Curent de descărcare: 0.1A ‐ 1.0A ajustabil
Tipuri acumulatoare: NiCd, 1 ‐ 15 celule

NiMH, 1 ‐ 15 celule 
LiPo/LiIon/LiFe, 1 ‐ 6 celule 
Pb, 1  ‐ 10 celule (2V per celulă, 2  ‐ 
20V) 

Ieşiri: 4mm conexiuni
Conexiune  compensator  (JST‐XH) 
pentru 2 – 6 celule 
USB pentru cablul de conexiune PC 
2 x conexiuni încărcare 5 V USB  

Curent descărcare  compensator:  200 mA per celulă
Toleranță curent de încărcare: ± 30mA, pentru ≤ 500mA

± 6%, pentru > 500mA 
Greutate: aprox. 1.55 kg 
Dimensiuni (W x H x D): aprox. 275 x 190 x 125 mm
Temperatura de operare:  0°C la +35°C 
Umiditate de operare: umiditate  relativă  max.  90%,  fără 

condens 
 

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). 
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