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STAȚIE DE ÎNCĂRCARE ACUMULATORI CHARGE MANAGER 2016 
Cod produs: 202016 

Versiune 09/12 

 

RO   MANUAL DE UTILIZARE 
 
 

Introducere 
Stimată clientă, stimate client 
Ați luat o decizie foarte bună cumpărând acest produs Voltcraft® și pentru aceasta vă mulțumim. 
Ați achiziționat un produs de calitate superioară aparținând unui brand care se distinge prin competența tehnică, performanța 
extraordinară și inovația permanentă în domeniul instrumentelor de măsură și al tehnologiilor de încărcare și de rețea. 
Produsele care aparțin brandului Voltcraft® oferă soluții optime și satisfac chiar și cele mai exigente cerințe ale pasionaților de 
bricolaj sau ale utilizatorilor profesioniști. Și încă ceva: Voltcraft® vă oferă o tehnologie fiabilă susținută de un raport calitate-preț 
deosebit de avantajos. Acesta este motivul pentru care suntem absolut siguri că primul dumneavoastră contact cu produsele 
Voltcraft® va marca, în același timp, începutul unei cooperări profitabile pe termen lung. 
Vă dorim să vă bucurați din plin de noul dumneavoastră produs Voltcraft®! 
 

Conținut colet 
 Stație de încărcare 

 Bloc de alimentare de la rețea 

 Manual de utilizare  
 

Domenii de utilizare 
Această stație de încărcare a fost concepută pentru încărcarea simultană a maxim patru acumulatoare NiMH sau NiCd tipul AA, 
AAA, C și D.  
În plus, această stație poate încărca simultan maxim patru acumulatoare NiZn tipul AA și AAA. De asemenea, aparatul dispune 
de două sloturi pentru acumulatoare 9 V NiMH/NiCd.  
Pentru alimentarea stației coletul include un bloc de alimentare de la rețea. Alternativ stația de încărcare poate fi alimentată și 
de la un adaptor auto (nu este inclus în colet).  
Orice altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce la defectarea produsului; în plus există și alte pericole, precum 
incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Aparatul nu are voie să fie modificat sau reconfigurat. Respectați întocmai 
instrucțiunile de siguranță! Vă rugăm citiți în întregime manualul înainte de a începe să utilizați produsul.  
Acest produs îndeplinește cerințele tuturor directivelor europene și naționale în vigoare.  
Toate numele de companii și produse sunt mărci înregistrate ale respectivilor proprietari. Toate drepturile sunt rezervate. 
 

Explicații simboluri 
Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci când există pericole legate de sănătatea umană, de ex. electrocutare. 
 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informația prezentată este importantă, iar instrucțiunea 
trebuie respectată întocmai. 

 

Simbolul „săgeată” apare atunci când este vorba despre sfaturi sau indicații importante în manevrare.  
 

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 instrucțiunilor de siguranță prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la 
garanție!  
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Generalități 
 Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a produsului. 

Nu deschideți/dezmembrați niciodată aparatul. 

 Produsul nu este o jucărie și de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor! Produsul poate fi amplasat, utilizat și depozitat 
numai într-un loc la care copiii nu pot ajunge. Observația este valabilă și pentru acumulatoare.  

 Manifestați atenție sporită în prezența copiilor! Copiii pot modifica setările sau/și scurtcircuita acumulatoarele, ceea ce 
poate duce la un incendiu sau explozie. Pericol de moarte! 

 Operațiile de întreținere, setare și reparațiile pot fi realizate numai de către personal calificat. Aparatul nu include părți 
componente care să aibă nevoie de întreținere.  

 În școli, ateliere, școli de ucenici funcționarea aparatului se face numai sub supravegherea personalului specializat. 

 Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale privind protecția la locul de muncă în 
cazul folosirii aparatelor electrice.  

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

 Manevrați produsul cu grijă; șocurile, loviturile sau căderea chiar și de la înălțimi relativ mici pot defecta aparatul.  
 

Locul de amplasare 
 Aparatul are voie să fie utilizat numai în spații interioare uscate și închise. Produsul nu are voie să devină umed sau ud. 

Pericol de electrocutare! 

 Pentru amplasarea stației de încărcare alegeți un loc stabil, plan, curat și suficient de mare. 

 Nu amplasați niciodată stația de încărcare pe o suprafață inflamabilă (de ex. covor, față de masă). Folosiți întotdeauna o bază 
neinflamabilă, rezistentă la căldură. Păstrați distanța între stația de încărcare și materialele ușor inflamabile (de ex. perdele).  

 Asigurați-vă că nu îndoiți sau tăiați cablul din cauza marginilor ascuțite. Instalați cablul de conexiune între stația de încărcare 
și alimentator în așa fel încât să nu împiedice libera circulație a persoanelor. 

 Nu așezați pe sau lângă produs recipiente umplute cu lichide, precum vaze sau ghivece. Dacă aceste lichide ajung în interiorul 
aparatului există pericolul unui incendiu sau a unei explozii. 

 În acest caz separați stația de încărcare de la alimentare și scoateți acumulatoarele puse la încărcat (dacă este cazul). Nu mai 
folosiți stația de încărcare. Duceți aparatul pentru reparații într-un atelier specializat.  

 Dacă se scurg lichide peste blocul de alimentare de la rețea atunci decuplați priza de curent de la alimentare prin decuplarea 
siguranței automate, iar apoi scoateți blocul de alimentare din priză. Nu mai folosiți blocul de alimentare, ci predați-l la un 
atelier de reparații sau eliminați-l în mod ecologic.  

 Nu amplasați stația de încărcare pe mobilă de valoare, numai dacă folosiți o bază de suport adecvată.  
 

Manevrarea 
 Această stație poate încărca simultan maxim patru acumulatoare NiMH și NiCd tipul AA, AAA, C și D. În plus, stația poate 

încărca simultan și maxim patru acumulatoare NiZn tipul AA și AAA. De asemenea, stația este echipată cu două sloturi pentru 
acumulatoare 9 V NiMH/NiCd.  

 Nu încărcați niciodată alt tip de acumulatoare (de ex. acumulatoare Li) sau baterii nereîncărcabile. Pericol de incendiu sau 
explozie! 

 Asigurați o ventilație corespunzătoare în timpul funcționării stației de încărcare; nu acoperiți niciodată stația sau blocul de 
alimentare. Mențineți o distanță suficientă (min. 20 cm) între stația de încărcare și alte obiecte. Pericol de incendiu din cauza 
supraîncălzirii! 

 Alimentarea stației de încărcare se poate realiza numai la o tensiune continuă stabilizată de 12 V/DC (de ex. prin blocul de 
alimentare inclus în colet). 

 Nu lăsați stația de încărcare să funcționeze nesupravegheată. În ciuda numeroaselor și complexelor circuite de protecție pot 
apărea disfuncționalități sau probleme la încărcarea unui acumulator. 

 Atunci când manevrați stația de încărcare și acumulatoarele nu purtați obiecte metalice sau conducătoare de curent, ca de 
ex. bijuterii (lanțuri, brățări, inele etc.). Pericol de incendiu și explozie din cauza unui scurtcircuit. 

 Nu este permisă instalarea de cabluri și contacte metalice între acumulator și slotul de încărcare. 

 Nu folosiți acest produs decât în zonele cu climă temperată, niciodată în zonele cu climă tropicală. Țineți cont de condițiile 
ambientale permise incluse în capitolul ”Date tehnice”.  

 Dacă transportați produsul dintr-un spațiu rece într-unul cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta aparatul; în 
plus în aceste condiții există și pericolul electrocutării! De aceea lăsați aparatul la temperatura camerei, uneori chiar mai 
multe ore, înainte de a-l folosi. 

 Nu folosiți stația de încărcare în apropierea câmpurilor magnetice sau electromagnetice puternice, a antenelor sau 
generatoarelor HF, căci acești factori pot influența componentele electronice de control. 

 Dacă observați că aparatul nu mai poate fi funcționa în siguranță, deconectați-l și asigurați-vă că nu mai poate fi operat. 
Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă: 
- prezintă daune evidente 
- nu mai funcționează 
- produsul a fost depozitat în condiții improprii o perioadă mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiții improprii 
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Dacă nu folosiți produsul o perioadă mai lungă de timp (de ex. depozitare) scoateți acumulatoarele instalate în stație (dacă 
există), separați aparatul de la alimentare și scoateți ștecărul din priză. 
 

Manevrarea acumulatoarelor 
 Țineți acumulatoarele departe de mâinile copiilor.  

 Nu lăsați acumulatoarele la întâmplare, căci există pericolul să fie înghițite de către copii sau animale domestice. Dacă se 
întâmplă acest lucru mergeți imediat la medic. 

 Acumulatoarele nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau aruncate în foc. Pericol de explozie! 

 Acumulatoarele defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, de aceea folosiți mănuși de protecție atunci când 
manevrați aceste baterii.  

 Bateriile uzuale nu pot fi reîncărcate. Există pericol de explozie și incendiu! Bateriile nereîncărcabile sunt de unică folosință și 
trebuie eliminate în mod ecologic după golirea lor.  

 Acumulatoarele nu au voie să devină umede sau ude. 

 Nu încărcați/descărcați niciodată acumulatoarele fără a supraveghea procesul. 

 Atunci când instalați acumulatoarele respectați polaritatea corectă (țineți cont de semnele plus și minus). 

 Nu încărcați/descărcați acumulatoare care sunt încă fierbinți (fenomen cauzat de ex. de curent de încărcare/descărcare 
mare). Lăsați acumulatoarele să se răcească la temperatura camerei înainte de le încărca/descărca.  

 Nu încărcați/descărcați niciodată acumulatoare defecte, care curg sau deformate. Pericol de incendiu și explozie. Eliminați 
aceste acumulatoare în mod ecologic. 

 Încărcați acumulatoarele standard la fiecare 3 luni, iar acumulatoarele cu autodescărcare redusă la fiecare trei ani, căci altfel 
se poate ajunge la descărcarea profundă din cauza fenomenului de autodescărcare, iar acumulatoarele vor deveni 
inutilizabile.  

 Nu deformați niciodată învelișul exterior al unui acumulator. Pericol de incendiu și explozie! 
Dacă aveți nelămuriri legate de manevrarea corectă a acumulatoarelor vă rugăm să vă adresați unui specialist.  
 

Caracteristici 
Charge Manager 2016 este un încărcător rapid ideal pentru întreținerea optimă a acumulatoarelor NiMH și NiCd tipul AA, AAA, 
C, D și 9 V. În plus, stația dispune de toate programele de încărcare și întreținere pentru acumulatoarele NiZn tipul AA și AAA. 
Încărcarea rapidă reglată prin microcontroler încarcă acumulatoarele NiMH/NiCd/NiZn până la 100%. 
100% înseamnă până la 115% din capacitatea indicată pentru acumulatoarele noi și mai puțin de 100% din capacitatea indicată 
pentru acumulatoarele vechi. 
La acumulatoarele cu o capacitate mai mică de 750 mAh se poate ca capacitatea de descărcare (D) să nu ajungă la 100%; această 
valoare de descărcare trebuie să fie mai mare de 80%, căci altfel acumulatorul este defect (cel mai bine este dacă folosiți 
programul ALV-ALIVE pentru testare).  
În cazul acestei stații nu este nevoie de descărcare înainte de încărcare. Acumulatorul este încărcat pornind de la starea sa 
actuală până la 100%.  
Încărcarea și descărcarea sunt reglate de microcontroler, independent de starea de încărcare a acumulatorului. 
Valorile pentru curentul de încărcare și descărcare sunt selectate în mod optim.  
Stația de încărcare posedă funcția încărcare automată de întreținere și modul economie curent.  
Stația de încărcare supraveghează automat acumulatoarele (tensiunea și capacitatea de încărcare). Funcția identificarea 
automată a acumulatoarelor arată dacă un acumulator a fost instalat sau demontat. 
În timpul încărcării nu apare fenomenul efect memory (curentul de încărcare și descărcare este sincronizat). Astfel se 
diminuează rezistența internă a acumulatorului și crește sarcina maximă admisibilă.  
Crește și randamentul acumulatorului (raport între încărcare și capacitate).  
 

Informații generale 
Acumulatoarele sunt alcătuite din doi electrozi amplasați într-un electrolit; de aceea un acumulator este un element chimic. În 
interiorul acestui element au loc procese chimice. Deoarece aceste procese chimice sunt reversibile acumulatoarele pot fi 
reîncărcate. 
Pentru a încărca un acumulator este nevoie de așa-numita tensiune de încărcare, care trebuie să fie mai mare decât tensiunea 
celulelor. În plus, la încărcare este nevoie de mai multă energie (mAh), decât cea care va fi consumată ulterior. Acest raport între 
energii se numește randament. 
Capacitatea consumată, care depinde de curentul de descărcare, este factorul principal în determinarea stării acumulatorulu i. 
Încărcarea realizată nu poate fi privită drept măsură, căci o parte se pierde (de ex. prin transformarea în căldură). 
Capacitatea indicată de producător este cantitatea teoretică de energie maximă pe care o poate furniza un acumulator. Astfel, 
un acumulator de 2000 mAh poate livra timp de două ore o furtună de 1000 mA (=1 A). Această valoare depinde de mai mulți 
factori (starea acumulatorului, curentul de descărcare, temperatură etc.). 
 

a) Explicarea noțiunii ”C-rate” 
Este vorba despre un factor (deînmulțit) care indică independent de capacitatea acumulatorului valoarea pentru curentul de 
încărcare sau descărcare admisibil. Drept multiplicator se folosește capacitatea acumulatorului. 
Regulă: capacitate acumulator (în mAh) x rată C = valoarea (curent încărcare/descărcare în mA) 
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Exemple cu acumulatoare de 1000 mAh și 2700 mAh: 
Rată C = 1C     Rată C = 2C 
1000 mAh x 1 = 1000 mA    1000 mAh x 2 = 2000 mA 
2700 mAh x 1 = 2700 mA    2700 mAh x 2 = 5400 mA 
 

b) Selecția curentului de încărcare, respectiv de descărcare 
Stația de încărcare dispune de funcția de ajustare automată a curentului de încărcare.  
În plus, pentru acumulatoarele NiMH/NiCd curentul de încărcare se selectează manual. Utilizatorii au la dispoziție patru valori 
pentru curentul de încărcare: 500 mA, 1000 mA, 1500 mA și 2000 mA. 
La acumulatoarele NiZn selecția curentului de încărcare are loc în general automat. 
 

Curentul de încărcare de 500 mA este recomandat pentru: 

 Acumulatoare fără informații despre tipul de încărcare și o capacitate mai mică de 3000 mAh 

 Acumulatoare cu inscripția ”Încărcare standard: 12 – 15 ore cu xxx mAh”  
 

Curentul de încărcare de 0,5 C este recomandat pentru: 

 Acumulatoare cu inscripția ”Încărcare rapidă: 4 – 5 ore cu xxx mAh”.  

 Acumulatoare cu inscripția ”Compatibile cu încărcarea rapidă”. 
Dacă luăm în calcul acumulatorul folosit drept exemplu în cap. 7 rezultă următoarele valori pentru curentul de încărcare: 
1000 mAh x 0,5 = 500 mA 
2700 mAh x 0,5 = 1350 mA 
 

Stația de încărcare nu oferă întotdeauna valoarea exact potrivită pentru curentul de încărcare.  
În aceste cazuri soluția adecvată este alegerea domeniului de curent mai mic cu o treaptă. Pentru un acumulator de 2700 
mAh acest lucru înseamnă un curent de încărcare de 1000 mA.  

 
Curentul de încărcare de 1C este recomandat pentru: 

 Acumulatoare cu inscripția ”Încărcare turbo: 60 – 70 minute cu xxx mA” sau ”Compatibil cu încărcarea rapidă”.  
 

Un acumulator de 2700 mAh se încarcă cu 2000 mA. 
 

La încărcarea unui acumulator cu o rată de încărcare de 0,5 C sau 1 C va apărea fenomenul de încălzire al 
acumulatorului spre finele încărcării. Nu este însă vorba despre vreo defecțiune! 

 

c) Curent de descărcare 
Pentru acumulatoarele NiMH și NiCd stația de încărcare oferă un curent de descărcare de 150, 300, 450 și 600 mA; pentru 
acumulatoarele NiZn pot fi selectate valorile: 200, 400 sau 600 mA. 
La acumulatoarele 9 V selecția curentului de descărcare se face automat. Acesta are de obicei valoarea nominală de 20 mA.  

Pe baza capacității unui acumulator se poate deduce starea sa actuală (pierderea de capacitate).  
Capacitatea de descărcat depinde de curentul de descărcare: cu cât curentul de descărcare este mai mic, cu atât mai 
mare este capacitatea de descărcat.  

Deoarece acumulatorul este descărcat folosind rezistențe curentul de descărcare real depinde de tensiunea actuală a 
acumulatorului. Acest lucru se face însă în funcție de calculul capacității suportat de stația de încărcare.  
În general capacitatea unui acumulator se calculează la un curent de descărcare de 0,2 C. Pentru acumulatorul din exemplu 
acest lucru înseamnă: 
1000 mAh x 0,2 = 200 mA 
2700 mAh x 0,2 = 540 mA 
Pentru calcul trebuie selectat curentul de descărcare. Pentru un acumulator de 1000 mAh acesta este 150 mA, iar pentru un 
acumulator de 2700 mAh acesta este 600 mA.  
 

Ecran și elemente de control 
1. Sloturi încărcare S1 – S4 pentru acumulatoare rotunde 
2. Sloturi încărcare pentru acumulatoare 9 V 
3. Capac (demontabil) 
4. Display pentru afișarea: 

Meniului 
Programele în curs de desfășurare 
Parametrii celule/încărcare  

5. Taste (stânga) și (dreapta) pentru introducere/selecție date; OK pentru 
confirmare 

 
Tastele (stânga) și (dreapta) vor fi denumite în continuare taste selecție.  
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Conexiuni (partea posterioară a aparatului) 
1. Interfață date (mufă USB-B) 
2. Conexiune pentru alimentare (12 V/DC, conector tubular, polul plus/+ 

interior, polul minus/-/GND, exterior) 
 
 
 

Funcții 
a) Programe de încărcare 

Există cinci programe pentru întreținerea acumulatoarelor: 
• Încărcare („CHA“ = „CHARGE“) 
• Descărcare („DIS“ = „DISCHARGE“) 
• Test („CHK“ = „CHECK“) 
• Cicluri („CYC“ = „CYCLE“) 
• Revitalizare („ALV“ = „ALIVE“) 
 

b) Încărcarea de întreținere 
Dacă acumulatorul este lăsat în încărcător sau acest lucru este necesar atunci programul de întreținere TRICKLE (afișare TRI) 
pornește automat.  
 

c) Modul economie de energie 
La terminarea tuturor programelor (afișare RDY) și dacă nu este apăsată nicio tastă stația de încărcare trece după cca. un minut 
în modul de economie de energie. În acest mod displayul este dezactivat.  
Ieșirea din modul economie de energie se face prin apăsarea unei taste, instalarea unui acumulator, extragerea unui acumulator 
sau startul încărcării de întreținere.  

În acest mod s-a renunțat la identificarea automată a acumulatoarelor 9 V profund descărcate, căci această funcție 
contrazice eficiența energetică maximă. Dacă apare o astfel de situație atunci trebuie să activați aparatul prin tasta OK. 
După câteva secunde din modul ”Refresh auto” acumulatorul va fi identificat și veți putea alege programul de încărcare.  

 

d) Memoria backup 
Funcția memorie backup este folosită pentru a păstra timp de o săptămână programele și valorile de capacitate acumulate ale 
acumulatoarelor, fără alimentare cu energie.  

Nu înlocuiți niciodată acumulatorul atunci când nu există alimentare cu energie electrică. Stația de încărcare preia 
datele care nu mai sunt valabile și astfel s-ar obține rezultate false, respectiv acumulatorul nou s-ar defecta! 
Realizarea programelor este posibilă numai dacă bufferul a fost încărcat. În acest sens stația de încărcare trebuie să fie 
conectată cel puțin două ore la tensiunea de alimentare.  

 

Afișarea parametrilor 
a) Tensiunea acumulatorului 

Tensiunea acumulatorului este indicată fără sarcină (și de aceea nu poate fi măsurată în timpul funcționării).  
 

b) Starea de încărcare 
Pentru a obține o imaginea de ansamblu asupra stării acumulatorului aparatul afișează simbolul acumulator . Acest simbol 
servește numai pentru a estima cât de departe s-a ajuns cu încărcarea/descărcarea. La încărcare simbolul baterie se umple de 
jos în sus, iar la descărcare se golește de sus în jos.  
În timpul încărcării automate, pe mai multe nivele a acumulatoarelor NiZn afișarea histogramă indică avansul nivelului respectiv 
de încărcare.  
De aceea nu pot fi trase concluzii legate de timpul rămas până la sfârșitul programului.  
 

c) Curent de încărcare/descărcare 
La încărcare/descărcare se afișează curentul I care trece prin acumulator. Dacă nu trece curent (de ex. în modul RDY sau ERR) pe 
display apare afișarea I = 0.000A.  
 

d) Măsurarea timpului 
Pe display apare timpul în ore și minute (HH:MM) în care acumulatorul este încărcat/descărcat. Nu se ține cont însă de timpul 
pentru încărcarea de întreținere (TRI). 
 

e) Capacitatea încărcată și descărcată 
Afișarea capacității încărcate (C) și descărcate (D) se face în mAh.  
La programele cu mai multe cicluri de încărcare și descărcare sunt afișate numai valorile actuale. Datele ciclurilor anterioare sunt 
șterse. Nu are loc niciun calcul, afișare sau adunare a capacității unei încărcări de întreținere (TRI).  
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Punerea în funcțiune 
Prima dată conectați tensiunea de alimentare. 
Prima dată introduceți conectorul tubular al cablului blocului de alimentare în mufa DC a stației de încărcare, iar apoi introduceți 
ștecărul blocului de alimentare în priză.  

Pe lângă blocul de alimentare mai puteți folosi și un adaptor auto adecvat (nu este inclus în colet) care livrează o 
tensiune de ieșire de 12 V/DC și dispune de o putere de ieșire de 21 W.  

 

Pe display apare următoarea afișare timp de 2 sec.: 

 
 
În această perioadă de timp stația de încărcare realizată un auto-test și verifică și eventualele acumulatoare conectate.  
În final stația de încărcare este gata de funcționare. 
Dacă nu sunt conectate acumulatoare pe display apar următoarele: 

 
 
Cifrele 1 – 4 indică sloturile pentru acumulatoarele rotunde, iar A și B sloturile pentru acumulatoarele 9 V. Gruparea de pe 
display corespunde grupării sloturilor de încărcare de pe stație.  
 

Utilizarea 
a) Selecția acumulatorului 

După instalarea primului acumulatorul în sloturile 1 – 4 pe display apar următoarele: 

 
 
În funcție de tensiunea acumulatorului instalat se recomandă modul NiMH, respectiv NiZn. În cazul acumulatoarelor profund 
descărcate se poate să fie nevoie ca selecția acumulatorului să se realizeze manual. Selectați acumulatorul cu tastele selecție și 
confirmați cu OK. Dacă nu se mai apasă nicio altă tastă se preia automat după cca. 6 secunde selecția actuală. 

Trebuie să selectați neapărat tipul corect de acumulator în funcție de acumulatorul instalat în slot.  
Nu este permisă amestecarea acumulatoarelor NiMH/NiCd și NiZn. În caz contrar riscați să dăunați acumulatoarelor! 
În sloturile A și B 9 V aveți voie să instalați numai acumulatoare NiMH, respectiv NiCd.  

 

b) Start programe încărcare acumulator 
Afișare după selecția tipului de acumulator: 

 
 

Datele care trebuie introduse momentan sunt indicate de cursorul clipitor ce apare în fața simbolului SEL-PRG, iar 
acestea depind de programul din fața simbolului ADJ-CHA, respectiv ADJ-DIS.  

În următoarele 6 secunde veți putea alege programul de încărcare folosind tastele selecție; această perioadă de timp se 
prelungește cu încă 6 secunde la fiecare apăsare a unei taste. Setarea este preluată abia după scurgerea celor 6 secunde. 
Pentru confirmare apăsați scurt tasta OK.  
Dacă nu introduceți date începe automat programul CHARGE după cca 6 secunde, cu setarea automată a curentului de 
încărcare.  
Introducerea programului dorit se face cu tastele selecție. Aveți la dispoziție cinci programe: 
„SET CHARGE“ = încărcare 
 „SET DISCHARGE“ = descărcare (fără încărcare de întreținere!) 
 „SET CHECK“ = descărcare -> încărcare 
 „SET CYCLE“ = încărcare -> descărcare -> încărcare 
 „SET ALIVE“ = încărcare -> descărcare -> încărcare -> descărcare -> încărcare 
 
Descriere: 

 CHA (CHARGE) înseamnă că acumulatorul instalat este încărcat. 
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 DIS (DISCHARGE) înseamnă că acumulatorul instalat este doar descărcat. Nu are loc încărcarea de întreținere.  

 CHK (CHECK) înseamnă că după descărcare urmează încărcarea. 

 CYC (CYCLE) înseamnă că acumulatorul instalat este inițial încărcat, apoi descărcat, iar în final încărcat încă o dată. 

 ALV (ALIVE) înseamnă că acumulatorul trebuie să realizeze mai multe cicluri de încărcare și descărcare. Programul ALIVE este 
folosit pentru vitalizarea acumulatoarelor noi și a acumulatoarelor depozitate timp îndelungat.  

În funcție de programele alese și tipul de acumulator se poate să fie nevoie și de selecția curentului de încărcare, respectiv de 
descărcare. În caz contrar programul activează automat presetările.  
 
Introducerea curentului de încărcare/descărcare 

 
Cu tastele selecție puteți alege curentul de încărcare (ADJ-CHA), iar apoi curentul de descărcare (ADJ-DIS). Preluarea datelor se 
face fie cu tasta OK, fie automat după 6 secunde.  
În exemplul de mai sus stația de încărcare începe (fără introducerea datelor) cu ajustarea automată a curentului de încărcare și 
presetarea pentru curentul de descărcare de 300 mA.  
 
Start pentru alte acumulatoare 
Dacă instalați alte acumulatoare stația propune ultimul program selectat și dacă este nevoie valorile pentru curentul de 
încărcare și descărcare.  

Dacă trebuie să prelucrați mai multe acumulatoare cu același program este suficient dacă alegeți parametrii pentru 
primul acumulator identificat. După o perioadă de 6 secunde valorile sunt preluate automat, fără a fi nevoie de apăsarea 
unei taste. 
Cu tastele selecție puteți activa un alt program.  

 

c) Întreruperea programului 
Întreruperea unui program în desfășurare este posibilă numai prin scoaterea acumulatorului din slotul de încărcare.  
 

Afișarea programelor și parametrilor acumulatorului 
Privire de ansamblu 
Afișarea prezintă toate acumulatoarele instalate, programul respectiv și starea de încărcare (simbol baterie).  
Liniile - - - - semnifică faptul că în aceste sloturi nu sunt instalate acumulatoare.  

 
 
Dacă există un acumulator ce este prelucrat apare alternativ simbolul baterie sau o săgeată. În timpul încărcării săgeata indică în 
sus, iar în timpul descărcării în jos. În plus se afișează programul activ.  
Dacă în sloturile 1 – 4 există instalate acumulatoare atunci în șirul 3 va fi afișat tipul de acumulator (NiMH, respectiv NiZn).  
 
Afișare detalii 
Cu tastele selecție puteți afișa toate datele disponibile pentru acumulator. Dacă apăsați tasta OK se revine la privirea de 
ansamblu.  

 
 
Primul șir include numărul slotului (SLOT) și capacitatea de încărcare (C). 
Șirul al doilea prezintă tipul de acumulator și capacitatea de descărcat (D). 
Șirul al treilea afișează programul activ (de ex. CHA), precum și simbolul acumulator , care indică starea aproximativă de 
încărcare. În plus aici apare și tensiunea momentană a acumulatorului.  
Șirul al patrulea afișează timpul de prelucrare scurs în formatul HH:MM (ore:minute), precum și curentul de 
încărcare/descărcare folosit de stația de încărcare. 
În timpul încărcării în fața lui C clipește o săgeată; în timpul descărcării în fața lui D clipește o săgeată.  
 
Finalul încărcării (RDY) 
După încheierea cu succes a încărcării pe display apare RDY.  
 
Afișare în privirea de ansamblu: 
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Afișare detaliată: 

 
 

Încărcarea este încheiată, iar acumulatorul poate fi scos din slot.  
 

Încărcarea de întreținere (TRI - TRICKLE) 
Acumulatoarele se descarcă automat odată cu trecerea timpului. Acest fenomen se numește autodescărcare. 
Pentru a compensa pierderea stația de încărcare începe automat dacă este nevoie programul de încărcare de întreținere TRI.  
Acest lucru nu este valabil dacă acumulatorul a fost numai descărcat cu programul DIS. Nu sunt afișate și nu sunt adăugate nici 
capacitatea pentru încărcarea de întreținere (TRI) și nici timpul necesar. Are loc numai actualizarea tensiunii și curentului. De 
aceea capacitatea de încărcare, respectiv capacitatea de descărcare se raportează numai la programul prelucrat anterior.  
 

Afișare în privirea de ansamblu: 

 
 
Acumulatoare defecte/tip de acumulator selectat eronat (ERR) 
Dacă încărcarea/descărcarea nu s-a încheiat cu succes apare mesajul de eroare ERR. Stația de încărcare nu mai prelucrează acest 
acumulator.  
 

Afișarea în privirea de ansamblu: 

 
 

Interfața USB 
Stația de încărcare are în partea posterioară o interfață USB (mufă USB-B).  
Prin această interfață USB stația de încărcare poate fi conectată la un PC, unde se pot calcula și afișa toți parametrii și toate 
datele acumulatoarelor.  
 

Soluționarea problemelor 
Acest produs este un aparat proiectat și construit conform ultimelor realizări din domeniul tehnicii și, totodată, este sigur în 
operare. Cu toate acestea pot apărea diverse probleme și distorsiuni.  
Câteva informații legate de felul în care puteți soluționa aceste posibile probleme: 
 

Nu poate fi activată nicio funcție sau pe display nu apare nimic. 

 Este conectorul tubular al blocului de alimentare introdus corect în mufa stației de încărcare? 

 Ștecărul blocului de alimentare este conectat corect la priză; există curent? 

 Aparatul se află în modul economie de energie – apăsați tasta OK. 
 

Aparatul nu identifică acumulatorul 

 Sunt murdare contactele sloturilor, respectiv acumulatoarelor? Dacă este nevoie curățați-le cu o cârpă curată, uscată. 

 Acumulatorul nu este instalat corect. Respectați polaritatea! 
 

Temperatura aparatului este prea mare (afișare OVERTEMP!!! Please wait.) 

 Stația de încărcare este supraîncălzită. După faza de răcire programul continuă automat. Asigurați dacă este nevoie o 
temperatură ambientală mai mică (de ex. nu lăsați stația de încărcare în bătaia soarelui).  

 

Afișare ERR (ERROR) pentru unul sau mai multe acumulatoare instalate 

 Din greșeală a fost instalată o baterie nereîncărcabilă sau un acumulator incompatibil. 

 Nu a fost selectat tipul corect de acumulator. 

 Acumulatorul este defect. 

 Dacă simbolul ERR apare pentru mai multe celule scoateți toate acumulatoarele din stație și încărcați-le individual pentru a 
identifica acumulatorul defect. 
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Afișare RDY la începutul programului DIS sau încărcare imediată la programul CHK. 

 Acumulatorul instalat este profund descărcat. De aceea pentru protecția acumulatorului se întrerupe programul de 
descărcare.  

 

Capacitate redusă de încărcare (C), chiar dacă acumulatorul a fost descărcat 

 Folosiți programul ALV. Dacă capacitatea de încărcare (C) rămâne redusă înseamnă că acumulatorul este defect. 
 

Fără afișare pe display și/sau fără reacții din cauza impulsurilor electromagnetice, a descărcării electrostatice, a impulsurilor 
tranzitorii sau stabilității creată de conductibilitate electrică.  

 Separați stația de încărcare pentru câteva secunde de la alimentare, iar apoi recuplați-o.  
 

Încălzirea considerabilă a carcasei aparatului 

 Din cauza puterii mari a aparatului se încălzește partea superioară și inferioară a carcasei aparatului; nu este vorba însă de un 
defect. Asigurați ventilația corespunzătoare a stației de încărcare.  

 

Întreținere și îngrijire 
Produsul nu are nevoie de întreținere, de aceea nu-l dezmembrați niciodată. Întreținerea și reparațiile pot fi realizate numai de 
către specialiști. 
Înainte de curățare separați aparatul de la alimentare. Scoateți toate acumulatoarele din sloturi, iar apoi scoateți ștecărul din 
priză.  
Ștergeți aparatul în exterior numai cu o cârpă curată, uscată, moale. Praful poate fi curățat cu o perie moale, curată și un 
aspirator.  
Nu folosiți în nici un caz soluții agresive de curățare, soluții pe bază de alcool sau alte substanțe chimice, căci acestea pot dăuna 
carcasei sau chiar funcționalității produsului. 
 

Eliminarea deșeurilor 
Reguli generale 

În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconjurător, al protejării sănătății omului și al utilizării resurselor 
naturale cu prudență și în mod rațional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct 
de colectare și 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 și reciclare a produselor electronice și nu împreună cu gunoiul menajer.  

 

Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 privind regimul deșeurilor) să returneze bateriile și 
bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor împreună cu deșeurile 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 și contribuiți la protejarea mediului înconjurător! 

 

Date tehnice 
a) Stație de încărcare Charge Manager 2016 

Tensiune de intrare (stabilizată)  12 V/DC (nominal) 
Domeniu tensiune de intrare  10,8....14,4 V/DC 
Consum de curent   max. 1,75 A 
Consum de putere   max. 21 W (în modul economie de curent tip. <300 mW) 
Slot încărcare 1 – 4   fiecare max. 2200 mA (reglabil 500, 1000, 1500, 2000 mA) 
Slot descărcare 1 – 4   max. 870 mA (reglabil 150, 300, 450, 600 pt NiMH/NiCd și 200, 400, 600 mA pt NiZn) 
Curent de încărcare acumulator 9 V max. 32 mA (efectiv 22,5 mA) 
Curent de descărcare acumulator 9 V nominal 20 mA 
Tensiune la contactele acumulatorului max. 8,75 V/DC (slot 1 - 4), max. 14,1 V/DC (slot A/B) 
Grad de protecție    IP20 
Temperatură ambientală/funcționare  0 °C până la +40 °C 
Umiditate ambientală/funcționare  0 până la 85% umiditate relativă, fără condens 
Dimensiuni (L x l x Î)   176 x 56 x 206 mm 
 

b) Bloc de alimentare de la rețea 
Tensiune de intrare   100 - 240 V/DC, 50/60 Hz 
Tensiune de ieșire   12 V/DC 
Putere de ieșire    max. 22 W 
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Declarație de conformitate 
 
 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licență:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad 

D-92240 Hirschau, Germania 
 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
Tip echipament:   Stație de încărcare acumulatori Voltcraft Charge Manager 2016 
 
Cod produs:  202016 
 
respectă următoarele norme sau documente: 
 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009; 
EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 + A2: 2009; 
EN 61000-3-3: 2008; 
EN 61000-6-1: 2007; 
 
Directiva CAR 72/245/EEC, cu amendamentele până în 2009/19/EC 
 
Directiva LVD 2006/95/EC 
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011; 
 
Directiva ErP 2009/125/EC 
Regulamentul (EC) No 278/2009; 
 
Directiva RoHS 2002/95/EC 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 

 
 
 
 
Hirschau, 15 ianuarie 2013 
Loc și dată       Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr. 61/A, Oradea, România) şi Voltcraft® (Lindenweg 15, D-92242 
Hirschau, Germania). 
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 și parțială, este interzisă. Aceste instrucțiuni de util izare reflectă specificațiile 
tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o înștiințare prealabilă. 

© 2014 Voltcraft® & German Electronics SRL (ediția în limba română) 

Toate drepturile rezervate 


