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MANUAL DE UTILIZARE 
 

 
 

ÎNCĂRCĂTOR PENTRU ACUMULATORI 
BUTON, 2 COMPARTIMENTE 

Cod produs: 200520 
Versiune 10/08 

 

Destinație de utilizare 
Aparatul este realizat pentru încărcarea automată a 
bateriilor cu litiu tip buton. Tensiunea bateriei poate fi 
setată manual cu butonul de alegere între 3 sau 3,6V. 
Tipurile posibile de acumulatori care pot fi încărcați sunt cei 
cu litiu și cei cu litiu-ion. Încărcătorul poate încărca două 
baterii independente în același timp.  
Aparatul face posibilă încărcarea automată a bateriilor. 
Ledul de încărcare oferă informații constante despre 
funcționarea curentă.  
Încărcătorul este protejat la suprasarcină și la scurtcircuit 
(sub 1 min). Atenție la polaritate! Un circuit de protecție 
previne încărcarea cu polaritatea inversă, care poate 
distruge bateriile sau încărcătorul. 
Bateriile obișnuite (zinc-carbon, alcaline etc.) sau alte tipuri 
de acumulatori nu pot fi încărcați cu acest aparat. 
Încărcătorul poate fi utilizat doar în interioare uscate doar la 
tensiune AC (110 – 240 V/AC). Aparatul poate fi utilizat 
oriunde în lume. 
Produsul trebuie folosit numai în modul descris aici, altfel 
pot apărea defecțiuni. De asemenea, pot apărea pericole de 
incendiu, scurt-circuit au electrocutare. 
Respectați toate instrucțiunile descrise aici! 
 

Instrucțiuni de siguranță 
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a neres-
pectării 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 mate-
riale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operă-
rii nepotrivite a aparatului sau a nerespectării 
instrucțiunilor de siguranță prezentate în manual. 
În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție!  

Modificarea neautorizată a produsului este inadmisibilă din 
motive de securitate CE. 
Pentru a asigura funcționarea sigură a aparatului, următoa-
rele instrucțiuni trebuie respectate. 
Aparatul corespunde normelor de securitate clasei a II-a 
(dublă izolație). Aveți grijă ca izolația produsului să nu fie 
niciodată afectată sau distrusă. 
Țineți încărcătorul și accesoriile la distanță de copii! Nu sunt 
jucării. 
Nu lăsați bateriile la întâmplare. Pot fi înghițite accidental de 
copii sau animale. Dacă acest lucru se întâmplă, adresați-vă 
imediat unui doctor. 
Nu lăsați materialul de ambalaj la întâmplare. Poate deveni 
periculos pentru copii. 
Nu aruncați bateriile în foc! Pericol de explozie! 

În locuri publice, școli, etc. trebuie ținut cont de normele de 
utilizare a echipamentelor electrice. 
Evitați utilizarea în condiții ambientale nefavorabile. Acestea 
pot afecta aparatul și pot duce la pericole de accidente. Se 
consideră condiții nefavorabile: 

- umiditatea excesivă (mai mult de 85%, condens) și 
umiditate 

- praf și gaze inflamabile, vapori sau solvenți, petrol 
- temperatură ambientală foarte mare (mai mare de 

40 de grade Celsius) 
- vibrații puternice, impact sau căderi 

Când folosiți în mod incorect aparatul (de pildă, un 
acumulator de alt tip), acumulatorul poate fi distrus din 
cauza suprasarcinii. În cel mai rău caz, bateria poate exploda 
și duce la defecțiuni serioase. 
Aveți grijă să nu fie în apropiere aparate (telefoane mobile, 
telecomenzi etc.), care pot interfera și pot distruge bateriile 
și încărcătorul. 
Nu conectați aparatul imediat după ce l-ați dus de la rece la 
cald. Condensul care poate apărea poate distruge aparatul. 
Lăsați-l să se aclimatizeze. 
Dacă aveți motive să credeți că aparatul nu mai poate fi 
utilizat în condiții de siguranță, deconectați-l imediat și aveți 
grijă să nu fie conectat accidental de o altă persoană.  
Funcționarea nu mai poate fi posibilă dacă: 

- aparatul are defecțiuni vizibile 
- aparatul nu mai funcționează 
- aparatul a fost stocat în condiții nefavorabile pentru 

o perioadă de timp mai lungă 
- a fost supus la stres mecanic pe durata transpor-

tului. 
Semnul de exclamare într-un triunghi atrage atenția 
asupra riscurilor particulare asociate manevrării, 
funcționării și operării produsului. 
Simbolul mâinii indică prezența unor sfaturi speciale 
și informații despre operare.  

 

Punerea în funcțiune 
Aparatul se încălzește când este utilizat. Aveți grijă 
la ventilație. Nu acoperiți niciodată carcasa. 
Nu scurtcircuitați contactele bateriilor. 
Când conectați acumulatorii, țineți cont întotdea-
una de polaritatea corectă și de instrucțiunile de 
utilizare ale acumulatorilor. 

 

Încărcarea 
 Folosiți butonul (1) pentru a 

alege tensiunea adecvată pen-
tru bateria pe care doriți s-o 
încărcați (3V sau 3,6V). 

 Culisați acumulatorul în așa fel 
încât să intre cu polaritatea 
corectă în compartimentul 
încărcătorului (2). Polul pozitiv 
trebuie orientat în sus.  

 Introduceți încărcătorul în priză. 

 Procesul de încărcare pornește automat. Ledul începe să 
lumineze verde apoi roșu. 

 Când ledul luminează în verde permanent înseamnă că 
încărcarea s-a realizat cu succes. 

 Scoateți aparatul din priză după ce încărcarea s-a 
terminat.  
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 Deblocați sistemele de blocare (3) când vreți să scoateți 
bateriile din încărcător. 

 

Pe parcursul încărcării este normal ca acumulatorii 
să se încălzească. Nu acoperiți niciodată încărcăto-
rul pentru a evita eventualele daune (din cauza 
acumulărilor de căldură). 
Dacă după 10 ore de utilizare a aparatului, 
încărcarea nu s-a finalizat, scoateți acumulatorii 
din încărcător. Acumulatorii trebuie înlocuiți. 

 

Ledurile au următoarele funcții:  
Lumină verde continuă nici un acumulator disponibil, 

polaritate inversă sau terminarea 
încărcării. 

Pâlpâire verde – roșie În curs de încărcare 
 

Timpul de încărcare durează până când se ajunge la 
tensiunea necesară și parametri necesari, ca de pildă 

 capacitatea (Ah, cel mai mare, cel mai lung timp de 
încărcare). 

 starea de încărcare a acumulatorului (plin, pe jumătate 
plin sau gol) 

 temperatura ambientală (de preferat între 20 – 25 grade 
Celsius) 

 condițiile generale de funcționare a acumulatorului 
(vârsta). 

 

Timpul de încărcare și parametrii menționați pot fi 
calculați conform formulei următoare: 

Timp încărcare (în ore) = Capacitate acumulator în mAh x 1,2 
     curent de încărcare 25 mAh  

 

Eliminarea deșeurilor 
Vă rugăm eliminați produsul numai în conformitate 
cu normele în vigoare pentru a proteja mediul 
înconjurător și sănătatea umană și utilizarea 
resurselor naturale în mod prudent și rațional. Un 
„x” peste un tomberon semnifică faptul că aparatul 
nu poate fi aruncat decât în locuri special 
amenajate și nu la gunoiul menajer. 

 

Pentru a proteja și îmbunătăți calitatea mediului 
înconjurător, pentru a proteja viața și sănătatea oamenilor și 
pentru a utiliza resursele naturale în mod prudent și 
rațional, utilizatorul trebuie să predea toate echipamentele 
electronice și electrice nefuncționale la centrele de colectare 
special amenajate. Simbolul tomberonului tăiat cu două linii 
indică necesitatea dezafectării speciale a produsului, separat 
de deșeurile menajere. Dezafectarea bateriilor/bateriilor 
reîncărcabile Utilizatorul este obligat să predea bateriile și 
acumulatorii reîncărcabili uzați la locurile speciale de 
colectare. Este interzisă dezafectarea bateriilor și 
acumulatorilor împreună cu deșeurile menajere. Bateriile și 
acumulatorii conțin elemente periculoase pentru mediu și 
sănătatea oamenilor. Aceste elemente sunt inscripționate 
pe fiecare baterie/acumulator ( Cd – Cadmiu, Hg – Mercur, 
Pb – Plumb).  
 

 
 
 
 

Date tehnice 
Tensiune de funcționare:  110 – 240 V/AC 
Curent încărcare pe compartiment: 25 mA (+/-5 mA)  
Curent max. de încărcare 2 x: 3,3 V (baterii buton 3 V) 

4,2 V (baterii buton 3,6V) 
Tip acumulator:   2016 la 2477 
Putere de ieșire:   2 W 
Afișaj încărcare:   leduri 
Condiții de funcționare:  0 la +40 °C, umiditate rel. 

< 85 %, fără condens 
Dimensiuni (L x l x Î):   73 x 98 x 71 mm 
Greutatea:    75 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-
Conrad 1, D-92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea 
(inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin 
introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil 
aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau 
de design fără o înștiințare prealabilă. 
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