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MANUAL DE UTILIZARE 

 

ÎNCĂRCĂTOR DE BATERII 
VOLTCRAFT IPC‐1 

Cod produs: 200180 

 
1. Utilizare 

 

Prezentul  produs  este  destinat  încărcării  şi  descărcării 
acumulatorilor  NiCd  sau  NiMH.  Este  prevăzut  cu  patru 
sloturi de  încărcare,  independente, pentru acumulatori  tip 
AA / AAA. Încărcătorul poate de asemenea optimiza şi testa 
capacitatea  maximă  a  acumulatorilor.  Fiecare  slot  de 
încărcare  are  afişaj  propriu  pentru  a  prezenta  diferite 
informații, precum curentul de încărcare şi voltajul bateriei. 
Curentul de  încărcare poate fi selectat de  la 200, 500, 700 
la 1000 mA. Dacă în slotul 1 şi/sau 4 sunt inserate două sau 
mai puține baterii, curentul de încărcare poate urca la 1500 
sau 1800 mA. 
Încărcătorul poate  încărca baterii de diferite tipuri, mărimi 
şi capacități,  în acelaşi timp. Are de asemenea  încorporată 
funcția de minus delta voltaj (‐ΔV), funcție ce monitorizează 
tensiunea  peste  ciclul  de  încărcare.  Când  pachetul  de 
baterii  este  încărcat  complet,  încărcătorul  va  trece  pe 
încărcarea  automată.  Astfel,  bateria  va  fi  menținută  la 
capacitatea  sa  optimă.  Încărcătorul mai  este  prevăzut  cu 
funcția  detectării  supra‐încălzirii  pentru  a  preveni 
acumulatorii de la supra‐încălzire. 
Încărcătorul poate fi alimentat de  la mufa brichetă de 12V 
sau de la prize de alimentare de 100‐240V~, 50‐60Hz. Se va 
pune în funcțiune şi depozita doar în spații uscate, închise. 
 

Prezentul  produs  îndeplineşte  cerințele  naționale  şi 
europene  în  vigoare,  privind  compatibilitatea 
electromagnetică  (EMC).  Conformitatea  CE  a  fost 
verificată, iar declarațiile şi documentația relevantă a fost 
depusă la producător. 
 

Conversia şi/sau modificarea neautorizată al produsului nu 
este acceptată din motive de siguranță şi avizări (CE). Orice 
altă utilizare decât cea descrisă mai sus nu este permisă şi 
poate duce  la deteriorarea produsului şi  la riscuri asociate, 
precum  scurtcircuitarea,  incendiul,  electrocutarea,  etc. Vă 
rugăm citiți cu atenție  instrucțiunile de utilizare şi păstrați‐
le pentru referințe ulterioare. 
 

2. Conținut colet 
 

- încărcător baterii IPC‐1; 
- adaptor de alimentare; 
- 8 x 2500 mAh NiMH AA acumulatori; 
- 4 x adaptoare baterie tip C; 
- 4 x adaptoare baterie tip D; 
- cablu de conectare la brichetă de maşină, de 12V; 
- geantă; 
- instrucțiuni de utilizare. 

3. Descrierea simbolurilor 
 

Semnul  exclamării  într‐un  triunghi  indică  informații 
importante privind instrucțiunile de funcționare. Citiți 
cu atenție  toate  instrucțiunile de  funcționare  înainte 
de pornirea aparatului; în caz contrar risc de pericol! 
Produsul este autorizat pentru utilizarea doar în spații 
uscate, închise. 
Structura dispozitivului corespunde clasei de protecție 
II  (izolație dublă  sau  întărită). Asigurați‐vă  ca  izolația 
dispozitivului să nu fie deteriorată sau distrusă. 
Acest  simbol  indică  informații  şi  sugestii  importante 
cu privire la funcționarea dispozitivului.  

 
4. Instrucțiuni de siguranță 

 

Nu  ne  asumăm  nici  o  răspundere  pentru 
daunele  materiale  sau  corporale  rezultate  în 
urma  abuzării  în  orice  fel  al  aparatului  sau 
deteriorărilor  rezultate  în  urma  utilizării 
necorespunzătoare  sau  nerespectării 
prezentelor  instrucțiuni  de  funcționare.  În 
asemenea cazuri garanția devine nulă! 
Semnul  exclamării  în  triunghi  indică  informații 
importante  legate de  instrucțiunile de utilizare. 
Citiți cu atenție  toate  instrucțiunile de utilizare 
înainte  de  punerea  aparatului  în  funcțiune,  în 
caz contrar există riscul pericolului de moarte! 

 

4.1. Siguranța produsului 
• Produsul  nu  trebuie  expus  la  şocurile mecanice  sau 

vibrațiilor puternice. 
• Produsul  trebuie  protejat  împotriva  câmpurilor 

electromagnetice,  câmpurilor  electrostatice, 
temperaturilor  extreme,  razelor  solare  directe  şi 
umezelii. 

• Instrucțiunile  producătorului  pentru  bateriile 
respective trebuie respectate, înainte de a le încărca. 

• Dispozitivul  nu  se  va  conecta  imediat  ce  a  fost  adus 
dintr‐o  cameră  rece  într‐una  caldă.  Condensul  poate 
distruge  dispozitivul.  Înainte  de  utilizare,  aşteptați 
până când dispozitivul atinge temperatura camerei. 

• Ventilația  corespunzătoare  este  esențială  în  timpul 
funcționării  încărcătorului.  Nu  acoperiți  niciodată 
orificiu de ventilare al încărcătorului. 

 

4.2. Siguranța bateriei 
• La  introducerea bateriilor,  se  va  respecta polaritatea 

corectă. 
• Bateriile  ne‐reîncărcabile,  bateriile  alcaline 

reîncărcabile  (RAM),  bateriile  cu  acid‐plumb  şi 
bateriile cu  litiu nu se vor  încărca cu acest  încărcător. 
Pericol de explozie! 

• Pentru  evitarea  deteriorării  produsului  datorită 
bateriilor cu scurgeri, scoateți bateriile din aparat dacă 
nu intenționați folosirea acestuia o perioadă mai lungă 
de  timp.  Bateriile  deteriorate  sau  cu  scurgeri  pot 
provoca  arsuri dacă  intră  în  contact direct  cu pielea. 
Folosiți mănuşi  de  protecție  corespunzătoare  pentru 
manipularea bateriilor defecte. 

• Nu  lăsați  bateriile  la  îndemâna  copiilor.  Nu  lăsați 
bateriile aruncate la întâmplare, deoarece există riscul 
înghițirii lor de copii sau animalele de companie.  
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• Bateriile  nu  se  vor  desface,  scurtcircuita  sau 
arunca  în  foc.  Niciodată  nu  încărcați  baterii 
normale. Pericol de explozie! 
 

4.3. Diverse 
• Produsul şi bateriile nu sunt jucării, prin urmare nu 

se  vor  lăsa  la  îndemâna  copiilor  şi  animalelor  de 
companie. 

• Lucrările  de  reparații  trebuiesc  efectuate  de  un 
specialist /atelier de specialitate. 

 
5. Elementele componente 

 

 
1. receptacul de energie; 
2. conectori pozitivi pentru baterie; 
3. conectori negativi pentru baterie; 
4. butoane numerotate; 
5. buton „CURRENT”; 
6. buton „DISPLAY” (ecran); 
7. buton „MODE”; 
8. ecrane/afişaje; 
 

 
a). Valoarea măsurată; 
b). Unitatea valorii măsurate; 
c).  Indicator  mod  încărcare  /  descărcare;  de  asemenea, 
indică ciclul de încărcare / descărcare în modul reîncărcare 
/ testare. 
d). Indicator mod reîncărcare/testare. 

6. Sursa de alimentare 
 

1. Selectați  sursa  de  alimentare  dorită,  fie  prin  priză  de 
alimentare, fie prin mufă brichetă. 

a. Prin priza de alimentare: 
Conectați adaptorul la o priză de alimentare. 
 

b. Prin mufă brichetă 
Conectați  adaptorul  tip brichetă  la  o mufă  de 
acelaşi  fel.  (vârful metalic  =  pozitiv;  contacte 
metalice  laterale  =  negativ).  Ledul  roşu  de  pe 
conectorul tip brichetă se va aprinde. 

2. Conectați  conectorul de  tensiune  joasă  la  receptacolul 
de energie (1) al încărcătorului. 

3. Când  încărcătorul este alimentat,  toți  segmenții  se vor 

lumina  pentru  o  clipă.  Se  va  vedea  iconița    până 
când va fi inserată vreo baterie. 

 
6.1. Înlocuirea siguranței din conectorul brichetă 
Dacă ledul roşu din conectorul brichetă nu se aprinde după 
introducerea  acestuia  în  mufa  brichetă,  atunci  siguranța 
trebuie înlocuită. 
1. scoateți  conectorul  brichetă  din  mufa  brichetă  şi 

deconectați‐l de la încărcător. 
2. răsuciți vârful conectorului brichetă contrar acelor de 

ceasornic  pentru  a  deschide  compartimentul  de 
siguranță. 

3. înlocuiți  siguranța defectă cu una nouă de acelaşi  tip 
(vezi capitolul „Specificații tehnice”). 

4. închideți compartimentul pentru siguranță. 
 

7. Funcționarea 
 

Odată ce un acumulator este introdus, tensiunea sa actuală 
(de exemplu „1.12V”) va fi afişată timp de 4 secunde. Apoi 
pe ecran va apărea simbolul „200mA Charge” pentru alte 4 
secunde. 
Dacă  în  decursul  acestor  8  secunde  nu  sunt  apăsate 
butoanele  „MODE”  (7)  sau  „CURRENT”  (5),  atunci  se  va 
începe  procesul  de  încărcare.  Ulterior,  curentul  de 
încărcare  nu  mai  poate  fi  schimbat  decât  prin  re‐
introducerea acumulatorilor. 
Dacă în încărcător sunt introduse baterii defecte sau baterii 

ce nu se încarcă, atunci pe ecran va apărea iconița  . 
 

7.1. Selectarea modului 
1. Apăsați butonul „MODE”  (7) pentru o secundă pentru a 
schimba  modul  de  operare  pentru  toate  sloturile  de 
încărcare. 
2.  Apăsați  butonul  „MODE”  subsecvent  pentru  a  comuta 
între  modurile  „Charge”  (încărcare),  „Discharge” 
(descărcare), „Test” şi „Refresh” (re‐încărcare). 
3.  Pentru  schimbarea  modului  de  operare  al  unui  slot 
individual:  
‐ apăsați unul din butoanele numerotate (4), pentru a alege 
slotul respectiv de încărcare. 
‐ apăsați butonul „MODE”  (7) pentru a  schimba modul de 
operare al slotului de încărcare selectat. 
 
7.2. Selectare curent 
Apăsați butonul  „CURRENT”  (5) pentru  a  seta  curentul de 
încărcare/descărcare. 
Curentul  de  încărcare/descărcare  al  acumulatorului 
introdus  primul,  restricționează  curentul  maxim  de 
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încărcare/descărcare  pentru  toate  sloturile  de  încărcare 
rămase. 
De exemplu, dacă acumulatorul  introdus primul este setat 
la  o  încărcare  de  500mA,  atunci  al  doilea,  al  treilea  şi  al 
patrulea  acumulator  poate  fi  setat  doar  la  o  încărcare 
maximă de 500mA. 
 

Din  acest  motiv,  se  recomandă  introducerea 
acumulatorului  cu  cel  mai  ridicat  nivel  de 
încărcare/descărcare, primul în slot. 
 

Pentru  resetarea  curentului maxim  de  încărcare,  scoateți 
toți  acumulatorii din unitatea de  încărcare  şi  introduceți‐i 
din nou. Apoi, setați curentul de încărcare dorit. 
 
7.3. Estimarea timpului de încărcare 
Timpul  de  încărcare  poate  fi  calculat  prin  împărțirea 
capacității bateriei la curentul de încărcare selectat. 
De exemplu: 
Dacă  este  o  baterie  AA  de  2500mA,  iar  curentul  de 
încărcare este setat  la 500 mA, atunci  (2500 + 00) oră = 5 
ore. 
 
7.4. Protecția de supra‐încălzire 
În cazul supa‐încălzirii, încărcarea se va opri imediat, iar pe 
ecran  va  apărea  „000mA”. Procesul de  încărcare  va porni 
din nou, doar când temperatura acumulatorilor va scădea la 
un  nivel  de  siguranță.  Dacă  condițiile  de  supra‐încălzire 
persistă,  scoateți  încărcătorul  din  sursa  de  alimentare  şi 
lăsați  acumulatorii  să  se  răcească.  Acumulatorii  trebuiesc 
încărcați la un curent mai scăzut. 
 

8. Modurile de operare şi afişarea lor 
 

 
Afişare  Valoare măsurată  Modurile de operare

 

Curent de încărcare:
Este afişat curentul 
de încărcare 
instantaneu. 

Modul de încărcare:
Acumulatorul  este 
încărcat  la 
capacitatea  sa 
maximă.  Procesul 
începe  automat  la 
200mA  sau  selectați 
500, 700, 1000, 1500 
sau  1800mA  pentru 
timpi  de  încărcare 
mai  rapizi.  1500  şi 
1800mA  sunt 
disponibili  doar  dacă 
una  sau  două  baterii 
sunt inserate în slotul 
1 si/sau 4. 

 

Curent de 
descărcare: 
Este afişat curentul 
de descărcare 
instantaneu. 

Modul  de 
descărcare: 
Este  folosit  pentru 
reducerea  efectului 
memorie. 
Acumulatorul  este 
descărcat  la  o 
tensiune  presetată  a 
bateriei.  Curentul  de 
descărcare  poate  fi 
setat la 100, 250, 350 
sau 500mA. Odată ce 

descărcarea  s‐a 
terminat, bateria va fi 
încărcată  dublu,  la 
curentul de  încărcare 
selectat. 

 

Timpul scurs*: 
Este afişat timpul de 
încărcare/descărcare 
al ultimului ciclu. 

Modul  de  re‐
încărcare: 
Acumulatorul  este 
încărcat  şi  descărcat 
în  mod  repetat, 
pentru  a  fi  optimizat 
la  capacitatea  sa 
maximă. 
Acumulatorii  vechi 
sau acumulatorii care 
nu  au  fost  folosiți 
demult,  pot  fi 
restabiliți  la 
capacitatea  lor 
estimativă. 

 

Capacități 
acumulate: 
Este afişată 
capacitatea 
acumulată a 
bateriei, în mAh sau 
Ah. 

Modul test:
Verifică  capacitatea 
actuală  a 
acumulatorului. 
Capacitatea  maximă 
este determinată prin 
descărcarea 
acumulatorului  după 
ce  acesta  a  fost 
complet  încărcat. 
Dacă  capacitatea 
maximă  este  cu mult 
mai redusă decât cea 
estimativă,  atunci 
acumulatorul  este  la 
sfârşitul  perioadei 
sale de viață. 

 

Tensiune de 
încărcare: 
Este afişată 
tensiunea de 
încărcare 
instantanee. 

 

 

După ce acumulatorul este complet  încărcat 
printr‐unul din modurile de operare, procesul 
de  încărcare  redusă/limitată  se  porneşte 
automat. 
Încărcarea limitată previne acumulatorii de la 
supra‐încărcare  şi  compensează  cu  auto‐
descărcările acumulatorilor. 

 
* temporizatorul va porni şi va număra din nou de 
la 00:00, dacă timpul scurs este mai  lung de 20 de 
ore.  (de  exemplu:  va  apărea  1:45,  dacă  timpul 
scurs este 21 ore şi 45 minute). 

 
9. Adaptoare de baterii, tip C şi D 

 

Adaptoare  de  baterii  sunt  folosiți  pentru  conectarea 
bateriilor AA la dispozitivele electrice care solicită baterii de 
tip C sau D. 
Pentru aplicarea adaptorului:  
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Instalați  bateria AA  la  adaptorul  de  tip  C  sau D,  aşa  cum 
este prezentat mai jos. 

 
 
 
 
 
Baterie AA folosită cu adaptor tip C; 
 
 
 
 
 
Baterie  AA  folosită  cu  adaptor  tip  D  (aşezați 
bateria  întâi  în  adaptorul  „C”,  iar  apoi  în 
adaptorul „D”). 
 
 

 
10. Întreținere 

 

Dispozitivul  nu  necesită  întreținere,  doar  curățare 
ocazională. 
În momentul  curățării,  dispozitivul  se  va  deconecta  de  la 
orice sursă de alimentare. 
Pentru  curățarea  carcasei,  folosiți  un  material  uscat  şi 
moale. Nu folosiți solvenți abrazivi! 
 

11. Dezafectarea 
 

 

11.1. Dezafectarea deşeurilor  electrice  şi echipamentelor 
electronice   

Pentru  conservarea,  protejarea  şi  îmbunătățirea 
calității  mediului  înconjurător,  protejării  sănătății 
umane  şi utilizării  resurselor naturale cu prudență 
şi  rațional,  utilizatorul  trebuie  să  returneze 

produsele  nefuncționabile  la  punctele  de  colectare 
speciale, conform reglementărilor legale în vigoare. 
Tomberonul  barat  indică  faptul  că  produsul  trebuie 
dezafectat separat şi nu odată cu deşeurile menajere. 
 
11.2. Dezafectarea bateriilor/acumulatorilor uzați  

Utilizatorul  final  este  obligat  prin  lege  (Legea 
privind  dezafectarea  bateriilor)  să  returneze 
bateriile  şi  acumulatorii  uzați.  Nu  dezafectați 
bateriile uzate odată cu deşeurile menajere! 
Bateriile/acumulatorii  ce  conțin  substanțe 
periculoase  sunt  marcate  cu  semnul 
tomberonului  barat,  ceea  ce  interzice 
dezafectarea  lor  odată  cu  deşeurile  menajere. 

Simbolurile  chimice  pentru  respectivele  substanțe 
periculoase sunt Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb.  
Imagine 
Puteți  returna,  pe  gratis,  bateriile/acumulatorii  uzați,  la 
orice  punct  de  colectare  din  localitatea  dumneavoastră. 
Astfel,  vă  îndepliniți  obligațiile  legale  şi  contribuiți  la 
protejarea mediului înconjurător. 
 
 
 
 
 
 

12. Specificații tehnice 
 

 
Tensiune de lucru 3   
Adaptor de alimentare Intrare: 100 ‐ 240V~, 

50/60 Hz 
Ieşire: 3.0  , 4.0A 

Interval curent de încărcare  200 la 1800 mA
Interval curent de 
descărcare 

100 la 500 mA

Capacitatea maximă de 
încărcare 

3000 mAh

Siguranța 250 V, 2 A 
Temperatura de lucru 0 la 40 °C 
Dimensiuni 75 x 129 x 37 mm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceste instrucțiuni de utilizare reprezintă o publicație a
German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi 

Voltcraft® (Lindenweg 15, D‐92242 Hirschau, Germania). 
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