
Utilizarea încărcătorului
➊ Conectati incarcatorul dumneavoastra VARTA LCD la o sursa de energie  
 utilizand una din cele 3 variante posibile:  
  a) adaptor pentru AC100-240V
 b) adaptor pentru 12V (priza masina)
 c) cablu USB pentru DC 5V (500mAh).
➋ Incarcatorul este conectat la o sursa de energie dar contine acumulatori:
 indicatorul de functionare este logo-ul VARTA.
➌ Introduceţi fi e 2 sau 4 baterii AA sau AAA reîncărcabile în compartimentul 
 pentru baterii. Bateriile se vor încărca numai în perechi. Este posibilă
 combinarea bateriilor AA şi AAA. Asiguraţi-vă că bateriile sunt introduse
 conform polarităţii corecte şi că fi ecare baterie atinge ambele contacte. 
➍ Capacitatea actuala a acumulatorilor e indicata de cele maximum 3 linii
 pentru fi ecare baterie. Verifi carea capacitatii dureaza maximum 10
 secunde, iar rezultatul va fi  afi sat pe ecranul albastru.  
➎ La inceperea ciclului de reincarcare veti observa o noua linie la 1/3 din  
 capacitatea acumulatorilor. Pozitia ei indica: 
 a) linie in miscare = procesul de incarcare este in curs
 b) trei linii fi xe = incarcare fi nalizata
 c) baterie goala = nu se incarca (eroare)  
➏ Timpul de incarcare este de aproximativ 120 min (2 acumulatori AA),
 240 minute pentru 4 acumulatori AA si 150 minute (2 sau 4 AAA acumu-
 latori) in functie de capacitatea initiala a acumulatorilor si conditiile de
 reincarcare.  
➐ Timpul de reincarcare utilizand functia USB – In este de aproximativ 5 ore 
 pentru 2 acumulatori si de aproximativ 10 ore pentru 4 acumulatori.  
➑ Functia de control automat al reincarcarii previne supraincarcarea  
 acumulatorilor. Capacitatea acestora este pastrata la un nivel constant  
 datorita functiei “incarcare de mentinere”.
Indicaţii pentru o încărcare corectă
Încărcarea intermitentă garantează că bateriile dumneavoastră reîncărcabile 
sunt proaspăt şi complet încărcate în orice moment, motiv pentru care este 
bine să lăsaţi bateriile în unitatea de încărcare. Atunci când înlocuiţi bateriile 
dintr-un dispozitiv, încărcaţi bateriile descărcate cât de curând posibil pentru 
a le avea pregătite pentru următoarea utilizare. Pentru o încărcare optimă, 
folosiţi întotdeauna încărcătorul dumneavoastră Varta împreună cu acumula-
toarele reîncărcabile Varta “Rechargeable Power Accu” şi Varta “Ready2Use”. 
Acest încărcător pentru acumulatori este destinat utilizării oriunde în lume 
(100-240V, 50-60Hz). În funcţie de ţară, aţi putea totuşi necesita un adaptor.
Siguranţă
Acest încărcător de baterii este destinat utilizării numai cu baterii reîncărcabile. 
Încărcarea altor tipuri de baterii (alcaline, RAM, zinc-carbon) poate provoca 
explozia celulelor iar în cel mai rău caz pot să apară răniri. Încărcătorul este 
dotat cu reglator temporal de siguranţă, o funcţie delta V de decuplare şi o 
funcţie de control al temperaturii. Nu încercaţi să reîncărcaţi baterii corodate, 
deteriorate sau cu scurgeri. Vă rugăm să contactaţi dealer-ul dumneavoastră 
Varta în cazul deteriorării sau funcţionării defectuoase. Acest încărcător Varta 
este supus unei garanţii de 3 ani.
Informaţii suplimentare
Timpii exacţi de încărcare pentru capacităţile corespunzătoare se găsesc 
pe ultima pagină a manualului. Puteţi de asemenea să ne vizitaţi la adresa 
www.varta-consumer.com pentru a afl a mai multe despre gama completă de 
produse reîncărcabile Varta.
Protejaţi mediul în care trăim
Mai multe informaţii despre îndepărtarea bateriilor
sunt disponibile la www.varta-consumer.com.
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