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STAȚIE DE ÎNCĂRCARE MULTIFUNCȚIONALĂ 3 ÎN 1 
HTDC 5000 

Cod: 201300 

 
RO     Manual de utilizare 
 
 
Simpla  încărcare  a  unei  baterii  nu  poate  garanta  performanțe  optime,  ori  durată  de  viață  lungă  pentru 
respectiva baterie. O baterie are nevoie de mai mult: un proces de  încărcare personalizat,  îngrijire efectivă şi 
supravegherea permanentă a  tuturor  funcțiilor. Noua  stație de  încărcare multifuncțională HTDC 5000 3  în 1 
îndeplineşte în mod optim toate aceste sarcini. Dimensiuni reduse, eficiență maximă: o stație high‐tech perfect 
adecvată pentru toate bateriile cu plumb de 12 V folosite în maşini, motociclete, bărci, scutere ori ATV‐uri.  
 
 

 Încărcare  3  în  1:  tehnică  de  încărcare  controlată  de 
microprocesor  şi  caracteristică,  plus  software‐ul 
modern  ce  controlează  şi  supraveghează  complet 
automat procesul de încărcare în funcție de starea de 
încărcare.  Bateria  poate  să  rămână  conectată  mai 
multe luni. Supraîncărcarea nu este posibilă. 

 

 Întreținere 3  în 1: depunerile de sulfat de pe baterie 
sunt  diminuate  cu  ajutorul  unui  activator,  un 
hardware special conceput pentru această sarcină. De 
aceea  procesul  garantează  o  durată  lungă  de  viață 
pentru baterie. 

 

 Testare  3  în  1:  opțiuni  de  testare  şi  diagnosticare. 
Toate  informațiile  importante  despre  baterie  – 
curentul actual de încărcare, tensiunea de încărcare şi 

starea de încărcare – pot fi indicate pe displayul LCD şi 
prin  8  leduri  colorate.  Circuitele  de  protecție  garan‐
tează operarea aparatului în condiții de siguranță.  

 
Date tehnice 

 Tensiune de operare: 230 V/50 Hz 
 Consum de putere: max. 80 VA 
 Domeniul de temperatură: ‐ 15 până la +40 grade C 
 Carcasă cu mâner integrat 
 Curentul de  încărcare poate  fi selectat cu ajutorul unei 
taste  între max. 1 A pentru baterii de motocicletă  (5 – 
15  Ah)  şi max.  2,5  A  pentru maşinuțe  de  golf  şi  alte 
aparate similare (15 – 30 Ah) şi 5 A pentru baterii auto 
(30 – 100 Ah).  

 
Caracteristici speciale 

 Curentul de  încărcare este de max. 1 A pentru modul 
motocicletă, max. 2,5 A pentru maşinuțe golf şi max. 5 
A pentru modul auto 

 Pentru acumulatoare cu plumb  (acizi, gel, micro‐fibre 
AGM, EXIDE, Hawker) 

 Display LC multifuncțional, iluminat în albastru 
 Afişarea  pe  display  a  tensiunii  acumulatorului, 
curentului  de  încărcare,  simbolurilor  încărcare  şi 
capacității de încărcare  

 Caracteristică  de  încărcare  I/U  pe  mai  multe  nivele 
(faza I, faza U1, faza U2) 

 Protecție  la  inversarea  polarității  şi  scurtcircuit  prin 
circuitul de protecție electronic  

 Activator  integrat  baterie  cu  plumb  (mod  automat 
întreținere baterii/desulfatare) 

 Încărcare de întreținere 
 Funcția test acumulator / identificarea erorilor 
 Afişare  8  leduri  pentru alimentare  (Netz),  erori 
(Fehler),  inversarea  polarității  (Verpolt),  încărcare 
(Laden),  test  (Test),  întreținere  (Erhalten),  îngrijire 
(Pflege), terminat (Fertig) 

 Bateria  poate  rămâne  permanent  conectată  (ideal 
pentru perioada de iarnă) 

 Conexiune baterii prin cleme crocodil  

 
În scopul evitării distorsiunilor în funcționare, a daunelor şi pericolelor legate de sănătatea umană vă rugăm să respectați 
următoarele instrucțiuni de siguranță: 

 Citiți  în  întregime manualul  de  utilizare  înainte  de  a 
începe  să  folosiți  produsul;  respectați  toate  instruc‐
țiunile  de  utilizare  şi  de  siguranță!  Păstrați manualul 
pentru consultări ulterioare. Înmânați acest manual şi 
altor persoane, cărora le puneți la dispoziție produsul. 

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot 
fi  lăsate  la  voia  întâmplării,  căci  acestea  pot  deveni 
periculoase pentru copii. Pericol de înghițire. 

 Aparatul nu are ce căuta în mâinile copiilor. 
 Conexiunea  se  poate  realiza  numai  la  o  priză  cu 
protecție la contact de 230 V AC/50 Hz (10/16 A). 

 Nu deschideți şi nu dezmembrați aparatul şi nu  încer‐
cați să îl reparați. 

 În  cazul defecțiunilor produse  ca urmare a nerespec‐
tării  instrucțiunilor  din  acest  manual  de  utilizare  se 
pierde dreptul  la  garanție. Nu ne  asumăm  responsa‐
bilitatea pentru daune 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 
instrucțiunilor  de  siguranță  prezentate  în manual.  În 
aceste cazuri se pierde dreptul la garanție!  

 Familiarizați‐vă cu  funcțiile  şi operarea acestui aparat 
înainte de a‐l pune în funcțiune.  
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1. Domenii de utilizare 
 Stația de încărcare serveşte pentru încărcarea şi încărcarea de întreținere a bateriilor auto de 12 V, adecvate pentru valorile 
de tensiune şi curent de încărcare indicate în datele tehnice.  

 Aparatul are voie să fie folosit numai respectând instrucțiunile de utilizare prezente în acest manual. 
 

Orice altă  întrebuințare,  în afara celor menționate deja, duce  la defectarea produsului;  în plus există şi alte pericole, precum 
incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. 
Pentru daunele ce pot apărea în urma nerespectării instrucțiunilor din acest manual este răspunzător numai utilizatorul. 
Acest  produs  este  realizat  conform  directivelor  naționale  şi  europene  în  vigoare.  Toate  denumirile  şi  descrierile  produsului 
incluse în acest manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate drepturile rezervate.  
 
 

2. Atenționări 
 Aparatul este adecvat numai pentru încărcarea acumulatoarelor cu plumb de 12 V. Nu încercați niciodată să încărcați alte 
tipuri de acumulatoare (de ex. NiCd, NiMH, LiPo) sau baterii nereîncărcabile! Pericol de incendiu şi explozie! 

 Respectați  toate  instrucțiunile  de  siguranță  şi  utilizare  ale  producătorului  acumulatorului. Dacă  acumulatorul  cu plumb 
poate fi umplut țineți cont şi de aceste instrucțiuni ale producătorului. 

 Din motive  de  siguranță  atunci  când manevrați  acumulatoare  cu  plumb  trebuie  să  purtați  echipament  şi  ochelari  de 
protecție. 

 Pentru a evita orice pericol cablul de  încărcare sau cablul de alimentare defecte vor fi  înlocuite numai de către un atelier 
sau o persoană de specialitate. 

 Feriți aparatul de umiditate şi apă stropită. 
 În timpul funcționării aparatul se poate încălzi.  
 Feriți aparatul de copii în timpul şi după funcționarea acestuia. 

 
 

3. Avertismente 
 Operați aparatul numai în spații uscate şi închise! 
 Evitați pătrunderea lichidelor în aparat. 
 Nu acoperiți niciodată aparatul sau fantele de aerisire şi nu plasați aparatul pe suprafețe inflamabile! 
 Păstrați distanța între sursele de căldură şi stația de încărcare, ori cablurile de conexiune. 
 Feriți aparatul de razele puternice ale soarelui, praf sau şocuri. 
 Folosiți aparatul numai la o temperatură cuprinsă între ‐15 şi +40 grade C.  
 Feriți aparatul de lichide, gaze şi vapori inflamabili, praf în exces, umiditate peste 80% sau umezeală. 
 Dacă aparatul nu mai poate fi operat în siguranță separați stația de încărcare de la alimentare şi de la baterie şi asigurați‐vă 
că nu va fi operat din greşeală. 

 

 Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă: 
- prezintă daune evidente 
- nu mai funcționează 
- cablul de alimentare sau cablul de încărcare sunt defecte 
- s‐au desprins sau deşurubat anumite părți componente.  
 

Nu purtați niciodată  inele,  lanțuri, ceasuri etc. atunci când manevrați acumulatoare sau  încărcătoare. Prin scurtcircuitarea 
contactelor acumulatorului există pericol de incendiu şi explozie! 

 
 

4. Domeniul de folosire 
Pentru orice baterie starter 12 V, ca de ex. cele pentru motociclete, automobile, rulote, bărci, mini‐utilaje etc.  Indiferent dacă 
este  vorba  despre  baterii  cu  plumb  fără  întreținere,  cu  fibre,  gel  etc.  ceea  ce  contează  la  încărcare  este  să  respectați 
instrucțiunile producătorului automobilului. 
 
 

5. Pericole 
 Întreținerea, operațiile de reparații nu pot fi realizate decât de către personal specializat. 
 Dacă există semne de daune aduse aparatului, precum de ex. formare de fum, pătrunderea lichidelor etc. separați imediat 
aparatul de la rețeaua de alimentare şi de la baterie. Duceți aparatul la un service de reparații. 

 Pericole legate de inversarea polarității, scurtcircuit şi contactul cu acizii din baterie – respectați neapărat instrucțiunile de 
siguranță ale producătorului bateriei. 
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Atenție! 
Acizii  din  baterie  sunt  extrem  de  corozivi.  La  contactul  pielii  sau  hainelor  cu  picăturile  de  acizi  spălați 
imediat zonele respective cu săpun şi multă apă. Dacă picăturile de acid ajung în ochi spălați‐i imediat cu 
apă din belşug, iar apoi consultați un medic. 

 
 

6. Siguranță 
 Asigurați‐vă că ventilația este suficientă în încăperea în care are loc încărcarea. 
 În cazul bateriilor ce au nevoie de operații de  întreținere scoateți dopurile celulelor şi verificați nivelul acidului.  În timpul 
încărcărilor cu durată mai lungă verificați ocazional nivelul de acid pentru bateriile ce au nevoie de operații de întreținere. 

 Controlați în mod regulat procesul de încărcare. 
 Evitați focul deschis, lumina aprinsă sau scânteile în apropierea acumulatoarelor ce se încarcă (pericol de explozie datorită 
gazului detonant). Respectați întocmai instrucțiunile de încărcare ale producătorului acumulatorului. 

 

În apropierea aparatului,  respectiv pe sau sub aparat nu se pot afla obiecte uşor  inflamabile  (lemn, cârpă, materiale 
etc.). Cablul de alimentare şi cablul de încărcare nu pot fi modificate, respectiv prelungite sau scurtate. De asemenea, 
acestea nu pot fi îndoite sau strivite, ori purtate deasupra marginilor ascuțite. Verificați înainte şi după utilizarea stației 
de încărcare cablurile sau conexiunile sub tensiune pentru a descoperi erori în izolație, ori părți îndoite şi strivite. 

 
 

7. Instrucțiuni privind defecțiunile 
Dacă aparatul nu funcționează verificați următoarele puncte: 

- Priza de alimentare este în regulă, conduce curent? 
- Bateria conectată este defectă sau complet descărcată? 
- Aparatul este conectat la polaritatea corectă? 
- Pentru a evita daune aduse bateriei verificați ca aceasta să nu fie complet descărcată.  
- Nu scurtcircuitați şi nu aruncați în foc acumulatoarele. Pericol de incendiu şi explozie! 

Dacă aveți nelămuriri referitoare  la conexiunea, respectiv operarea corectă a stației de  încărcare  la care nu găsiți răspunsul  în 
acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresați departamentului nostru tehnic sau unui specialist. 
 

Atenție! Opriți procedeul de încărcare în cazul bateriilor defecte. 
 

Semne ce indică o baterie defectă 
- Miros de gaz în încăpere 
- La atingerea bateriei pot fi percepute temperaturi diferite ale celulelor individuale 
- Deformarea mecanică sau termică a carcasei bateriei sau stației de încărcare 
- Nivel diferit al lichidului în celule, respectiv scurgeri de lichid.  

 
 

8. La încărcare aprinderea trebuie să fie oprită! 
Atenție! Demontați bateriile de bărci şi yachturi şi încărcați‐le la sol. Încărcarea acestora la bord este posibilă numai cu aparate 
de construcție specială. Acest aparat nu este conceput în acest sens.  
1. Dacă există: îndepărtați dopurile bateriei! 

 

Atenție:  
Acizii din baterie  sunt  extrem de  corozivi.  La  contactul pielii  sau hainelor  cu picăturile de  acizi  spălați  imediat 
zonele respective cu săpun şi multă apă. Dacă picăturile de acid ajung în ochi spălați‐i imediat cu apă din belşug, 
iar  apoi  consultați  un medic.  Respectați  instrucțiunile  de  siguranță  şi  utilizare  ale  producătorului  bateriei  şi 
automobilului!  
 

2. Atunci când este posibil verificați nivelul lichidului în baterie. 
3. Dacă este nevoie adăugați apă distilată. 
4. Verificați starea bateriei în timpul încărcării. 

 
 

9. Conectare/deconectare 
1. Conectați stația de încărcare la o priză de 230 V. 
2. Selectați din meniu curentul de încărcare pe baza simbolurilor. 
3. Asigurați‐vă că este vorba despre un acumulator cu plumb 12 V. 
4. Conectați clema roşie baterie la polul plus al bateriei. 
5. Conectați clema neagră baterie la polul minus al bateriei. 
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10. Încărcarea acumulatoarelor cu plumb 
Mic ghid de utilizare 
 
Operarea aparatului 
Conexiunea la rețeaua de alimentare: conectați stația la o priză de 230 V. Se aprinde dioda verde „Rețea”.  
 
Setarea curentului de încărcare 
În funcție de tipul de acumulator selectați cu tasta MODE simbolul corespunzător de pe display: motocicletă, caddy‐golf (maşină 
de golf), automobil. Trei tipuri de operare sunt prevăzute pentru următoarele capacități acumulator: 
 

Modul motocicletă:   5 – 15 Ah (curent max. de încărcare: 1 A) 
Modul caddy‐golf:   15 – 30 Ah (curent max. de încărcare: 2,5 A) 
Modul auto:     30 – 100 Ah (curent max. de încărcare: 5 A) 
 

Aparatul este compatibil şi cu acumulatoare de capacitate mai mare de 100 Ah, dar în acest caz perioada de încărcare este mai 
lungă. Durata de încărcare depinde de starea de încărcare, capacitatea bateriei şi curentul de încărcare selectat. 
 
Conexiunea acumulator 
Conectați clema roşie a stației de încărcare la polul plus al acumulatorului, iar clema neagră la polul minus al acumulatorului. 
 
Procesul de încărcare 
Încărcarea  începe automat după conectarea acumulatorului. Dacă acumulatorul este complet descărcat  (tensiune acumulator 
mai mică de 10,5 V) simbolul baterie începe să clipească la începutul procesului de încărcare. Abia la o tensiune de încărcare mai 
mare de 10,5 V se activează afişarea pentru capacitate. 
La  o  afişare  completă  a  capacității  (adică  cu  toate  segmentele  conectate)  înseamnă  că  acumulatorul  este  aproape  complet 
încărcat; îl puteți deconecta de la stație pentru a‐l folosi în autovehicul. 
Țineți cont de următoarele: 
Chiar şi atunci când afişarea este 100% aprinsă (inclusiv ultimul segment), în funcție de capacitatea acumulatorului (mărime) şi 
stare  (vârstă, grad de sulfatare etc.) poate să treacă  încă câteva ore până  la finalizarea  încărcării şi comutarea spre modul de 
test; abia după aceea se trece la modul de întreținere. 
 
Încheierea încărcării 
Dacă  imediat  după  încărcare  acumulatorul  îndeplineşte  toate  criteriile  de  test  se  aprinde  ledul  „Gata  (Fertig)”,  iar  aparatul 
comută  spre  modul  de  întreținere.  Totodată  ledul  „Încărcare  (Laden)”  se  stinge,  iar  programul  comută  spre  „Întreținere 
(Erhalten)”, ceea ce este  indicat prin  ledul corespunzător. Acumulatorul este acum complet  încărcat  şi gata de  funcționare  şi 
poate fi deconectat. Scoateți cablul de alimentare din priză trăgând numai de ştecăr, iar nu de cablu! 
În cazul acumulatoarelor ce au nevoie de operații de întreținere verificați permanent nivelul de acid! Dacă nivelul de acid nu este 
suficient adăugați apă distilată (Aqua purificata). Țineți cont de instrucțiunile de utilizare ale producătorilor. 
 
 

11. Încărcarea acumulatoarelor cu plumb 
Detalii privind încărcarea 
 
Încărcarea 
După conectarea  la rețeaua de 230 V se aprinde dioda verde „Rețea (Netz)”. Prin tasta Mode realizați setarea pentru tipul de 
aplicație  (simbol motocicletă, simbol golf‐caddy sau simbol auto).  Imediat după conectarea acumulatorului de plumb 12 V  (la 
alegere  acizi,  gel, AGM,  gel EXIDE),  aparatul  trece  în modul  verificare. Dacă polaritatea  este  inversată  se  aprinde  ledul  roşu 
„Polaritate inversată (Verpolt)”. 
 

Dacă tensiunea unui acumulator conectat în mod corect este mai mică de 7 V se aprinde ledul „Defect (Defekt)”, iar pe display 
apare mesajul de eroare Err 002. Acest lucru indică faptul că acumulatorul conectat nu este de tipul 12 V, sau este vorba despre 
alt defect (de ex. acumulator complet descărcat). Dacă tensiunea măsurată a acumulatorului este mai mare de 14,3 V pe display 
apare mesajul de eroare pentru supratensiune (Err 003). 
 

Procedeul propriu‐zis de încărcare începe numai dacă tensiunea se află în domeniul 7,0 – 14,3 V.  
 
Tehnica de încărcare: 
Încărcarea se realizează în trei faze ce se derulează una după alta: faza I, faza U1 şi faza U2.  
 

 Faza I:     curentul de încărcare este de cca. 1 A, respectiv 2,5 A sau 5 A în funcție de tipul de operare. 
 Faza U1:   în timpul fazei principale de încărcare acumulatorul este încărcat la tensiune constantă de 14,3 V 
 Faza U2:   încărcarea de întreținere se realizează la tensiune constantă de 13,8 V. 
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Încărcarea 
Dacă  la  conectarea  acumulatorului  stația  identifică  o  descărcare  completă  (<10.5 V)  pe  display  clipeşte  simbolul  baterie  şi 
totodată  începe procesul de  încărcare. Abia după  ce  se  ajunge  la o  tensiune de  încărcare mai mare de 10,5 V  se  activează 
afişarea capacității (segmente pe display). 
 

Inițial se foloseşte un curent constant (faza I) până ce se ajunge la o tensiune de încărcare de 14,3 V. După aceea se comută la 
tensiune  constantă  (faza  U1),  perioadă  în  care  curentul  de  încărcare  se  ajustează  automat  la  starea  de  încărcare  a 
acumulatorului; cu cât e acumulatorul mai plin, cu atât mai mult se reduce curentul de încărcare. 
 

Atunci  când  curentul  de  încărcare  scade  sub  cca.  300 mA  stația  trece  automat  în modul  de  test,  ceea  ce  este  indicat  prin 
stingerea  ledului  „Încărcare  (Laden)”  şi  aprinderea  ledului  „Test”.  În modul  test  acumulatorul este  încărcat  cu un  curent de 
valoare definită. Dacă  sub  această  sarcină  tensiunea  scade  sub  valoarea nominală  înseamnă  că  rezistența  internă  este prea 
mare,  respectiv  că acumulatorul este puternic  sulfatat. Dacă  testul  conduce  la  rezultate negative, acumulatorul este  calificat 
drept „defect”. Aparatul se deconectează şi se aprinde ledul „defect (Defekt)”; pe display apare mesajul de eroare N1 (Err 001). 
 

Dacă  sunt  îndeplinite  toate  criteriile  de  test,  iar  acumulatorul  a  primit  evaluarea  „bun”  se  aprinde  ledul  „Gata  (Fertig)”  iar 
aparatul comută spre modul  încărcare de  întreținere. Totodată se stinge  ledul „Test”  iar programul comută spre „Întreținere 
(Erhalten)”  (faza U2), ceea ce este din nou  indicat prin  ledul corespunzător. Dacă acumulatorul  rămâne conectat  la stația de 
încărcare  se  realizează  alternativ  două  procedee:  „Întreținere  (Erhalten)”  şi  „Îngrijire  (Pflege)”.  Aceste  două  programe 
suplimentare au rolul de a păstra acumulatorul, după încheierea încărcării, într‐o stare optimă.  
 
Încărcarea de întreținere 
În timpul acestei perioade curentul de  încărcare este setat automat  în aşa fel  încât tensiunea acumulatorului să fie menținută 
permanent  la 13,8 V.  Imediat ce curentul de  încărcare atinge valoarea de 200 mA  sau procedeul durează mai mult de o oră 
aparatul trece automat în modul îngrijire. Ledul „Întreținere (Erhalten)” se stinge, iar ledul „Gata (Fertig)” se aprinde; totodată 
clipeşte ledul „Îngrijire (Pflege)” (activator baterie).  
 
Procedeul de îngrijire (activator baterie) 
În timpul acestei faze acumulatorul este încărcat la fiecare 30 sec. cu un impuls electric de cca. 80 A, 100 µs; aceste impulsuri au 
rolul de a împiedica sulfatarea acumulatorului. Cristalele de sulfat apar în special în cazul acumulatoarelor cu plumb ce au fost 
depozitate o perioadă lungă de timp sau au fost folosite mai rar, respectiv au suportat sarcini mici (de ex. în perioada de iarnă). 
Aceste  impulsuri periodice de descărcare pot prelungi  considerabil durata de  viață  a  acumulatoarelor  cu plumb.  Sulfatul de 
plumb are tendința de a cristaliza. Acest efect apare îndeosebi în cazul descărcării lente, respectiv la auto‐descărcare. În cadrul 
acestui proces  se diminuează  suprafața plăcuțelor, pentru  că acestea  sunt acoperite de  cristale de  sulfat –  iar urmarea este 
scăderea  capacității  acumulatorului.  Cu  cât  cresc  depunerile,  cu  atât  mai  puțină  este  energia  pe  care  o  poate  furniza 
acumulatorul. Unul dintre motivele principale pentru defectarea unui  acumulator  cu plumb  sunt  tocmai  aceste depuneri de 
sulfat. 
Faza de îngrijire durează cam o oră. Dacă în timpul acestei perioade tensiunea bateriei scade sub 12 V aparatul comută spre un 
program nou.  
 
Mesaje de eroare 
În timpul funcționării pot apărea următoarele patru erori: 

1. Eroare 1 (Err 001) 
Acumulatorul a fost identificat drept defect. 

2. Eroare 2 (Err 002) 
Tensiunea măsurată a acumulatorului este prea mică. 

3. Eroare 3 (Err 003) 
Tensiunea măsurată a acumulatorului este prea mare. 

4. Eroare 4 (Err 004) 
Eroare internă a aparatului. 

 
După încărcare 

1. Scoateți ştecherul cablului de alimentare din priză (nu trageți de cablu!) 
2. Separați clema neagră baterie de polul minus al bateriei. 
3. Separați clema roşie baterie de polul plus al bateriei. 

 
Depozitați stația de încărcare într‐un loc uscat, departe de mâinile copiilor. 
 
Dacă stația de  încărcare este transportată sau depozitată  într‐un autovehicul păstrați‐o  în portbagaj sau  într‐un compartiment 
potrivit, în aşa fel încât să nu se poată mişca, respectiv să nu poată produce răniri la schimbarea bruscă a vitezei sau direcției de 
mers a vehiculului. 
 
Feriți aparatul de contactul direct cu razele soarelui, căldură şi umiditate. 
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12. Inspecție şi reparații 
Înainte de orice utilizare verificați aparatul pentru a descoperi eventuale părți componente defecte sau care prezintă daune, ori 
defecțiuni ale cablului de alimentare  şi de  încărcare. Verificați dacă părțile componente nu sunt rupte, desfăcute, deşurubate 
sau dacă circuitele nu sunt defecte, ori pentru a descoperi orice alt defect care ar putea dăuna funcționalității aparatului. 

Nu mai operați aparatul dacă vreo parte componentă a sa este defectă sau prezintă daune. 
Părțile componente defecte, desprinse, deşurubate sau defecte pot fi reparate numai într‐un atelier specializat. 
Nu înlocuiți şi nu demontați nicio parte componentă ce nu are o descriere corespunzătoare în acest manual. 

 
 

13. Curățare  
Înainte de curățare separați aparatul de la acumulator şi tensiunea de rețea. 
Ştergeți carcasa exterioară a produsului cu o cârpă curată, moale şi uscată. 
 

Nu folosiți soluții de curățare abrazive sau pe bază de solvenți. Nu folosiți agenți de curățare agresivi căci aceştia pot produce 
decolorări ale carcasei. Solvenții precum diluanți sau benzina, precum  şi agenții abrazivi distrug suprafața  şi  inscripțiile de pe 
aparat.  
 

Evitați pătrunderea lichidelor sau soluțiilor de curățat în interiorul aparatului. 
Nu scufundați aparatul în apă. 
 

În interiorul stației de încărcare nu are voie să pătrundă niciun fel de lichid. Porniți stația de încărcare numai în stare complet 
uscată.  
 

Nu plasați stația de încărcare şi acumulatorul pe suprafețe sensibile sau mobilă valoroasă, căci aceste suprafețe se vor distruge 
sub  influența presiunii aplicate de picioruşele de suport ale aparatului, dar  şi datorită  temperaturii carcasei. Curățați clemele 
baterie după fiecare utilizare şi îndepărtați toate reziduurile pentru a proteja clemele de coroziune. 
 

La depozitarea stației de încărcare nu înfăşurați cablurile prea strâns pentru a evita deteriorarea acestora.  
 
 

14. Evacuarea deşeurilor   
Reguli generale 

În scopul ocrotirii  şi  îmbunătățirii calității mediului  înconjurător, al protejării sănătății omului  şi al utilizării resurselor 
naturale  cu prudență  şi  în mod  rațional,  consumatorul  este  solicitat  să predea produsul devenit  inutilizabil  la orice 
punct de colectare şi reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
Logo‐ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două  linii  în  formă de X  indică  faptul că produsul  face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu laolaltă cu gunoiul menajer.  

 
Baterii/baterii reîncărcabile 

Consumatorul  final  este  obligat  prin  lege  (Legea  nr.  426/2001  privind  regimul  deşeurilor)  să  returneze  bateriile  şi 
bateriile  reîncărcabile  uzate.  Aruncarea  lor  laolaltă  cu  deşeurile  menajere  este  interzisă!  Bateriile/bateriile 
reîncărcabile care conțin substanțe periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu roți barate. Simbolul indică faptul 
că  aruncarea  produsului  în  locurile  de  depozitare  a  gunoiului  menajer  este  interzisă.  Simbolurile  chimice  pentru 
respectivele substanțe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
Vă puteți debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 

Vă respectați astfel obligațiile legale şi contribuiți la protejarea mediului înconjurător! 
 
 
Certificare CE 
Produsul îndeplineşte următoarele standarde: 
EN 55014‐1: 2006 
EN 55014‐2/A2: 2008 
EN 61000‐3‐2:2006 
EN 61000‐3‐3: 2008 
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© Copyright 2010 by H-Tronic GmbH 
© Copyright 2011 by German Electronics (ediţia în limba română) 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi H‐Tronic GmbH (Dienhof, D‐92242 Hirschau). 
Toate  drepturile,  inclusiv  cele  aferente  traducerii,  sunt  rezervate. Reproducerea prin  orice mijloace, de  exemplu  prin  fotocopiere, microfilmare,  sau  prin  introducerea  în  sisteme 
electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parțială, este interzisă.  
Aceste  instrucțiuni de utilizare  reflectă specificațiile  tehnice ale produsului  la data  tipăririi manualului de utilizare. Producătorul  îşi  rezervă dreptul de a opera modificări de natură 
tehnică sau de design fără o înştiințare prealabilă.  
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