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1. Introducere 
Stimate client, 
Aţi luat o decizie foarte bună cumpărând acest produs Voltcraft® şi pentru aceasta vă mulţumim. 
Aţi achiziţionat un produs de calitate superioară aparţinând unui brand care se distinge prin competenţa tehnică, performanţa  
extraordinară şi inovaţia permanentă în domeniul instrumentelor de măsură şi al tehnologiilor de încărcare şi de reţea. 
Produsele care aparţin brandului Voltcraft® oferă soluţii optime şi satisfac chiar şi cele mai exigente cerinţe ale pasionaţi lor de 
bricolaj sau ale utilizatorilor profesionişti. Şi încă ceva: Voltcraft® vă oferă o tehnologie fiabilă susţinută de un raport calitate-preţ 
deosebit de avantajos. Acesta este motivul pentru care suntem absolut siguri că primul dumneavoastră contact cu produsele 
Voltcraft® va marca, în acelaşi timp, începutul unei cooperări profitabile pe termen lung. 
Vă dorim să vă bucuraţi din plin de noul dumneavoastră produs Voltcraft®! 
Vă dorim să vă bucuraţi de noul dvs. produs! 
 

Toate denumirile şi descrierile produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate drepturile 
rezervate.  
 

2. Conţinutul pachetului 
- Staţie de încărcare 
- Bloc de alimentare la priză 
- Instrucţiuni de utilizare 

 

3. Descrierea 
Cu acest aparat puteţi încărca simultan până la patru acumulatori NiCd, NiMH sau NiZn, tip AA/mignon şi AAA/micro. 
Un bloc de alimentare la curent compatibil este inclus în livrare pentru a încărca staţia. De asemenea, aceasta poate funcţiona şi 
cu un încărcător compatibil de maşină (neinclus în livrare, care poate fi comandat separat). 
 

Orice altă întrebuinţare, în afara celor menţionate deja, duce la defectarea produsului; în plus există şi alte pericole, precum 
incendiu, scurtcircuitare, electrocutare sau chiar explozia acumulatoarelor conectate. Acest lucru este valabil şi în cazul utilizării 
necorespunzătoare. Aparatul nu are voie să fie modificat sau reconfigurat. În caz contrar se pierde dreptul la garanţie, precum şi 
aprobarea (CE).  
 

Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de siguranţă din acest manual de utilizare. 
Produsul corespunde normelor europene în domeniu. Toate denumirile companiei şi produselor sunt mărci înregistrate şi 
aparţin producătorului. Toate drepturile rezervate. 
 

4. Explicaţii simboluri 
 
Simbolul este folosit pentru a avertiza asupra pericolului de electrocutare. 
 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informaţia prezentată este importantă, iar instrucţiunea 
trebuie respectată întocmai. 
 
Simbolul „săgeată” apare atunci când este vorba despre sfaturi sau indicaţii importante în manevrare.  
 

5. Instrucţiuni de siguranţă 
În cazul defecţiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest manual de utilizare se pierde 
dreptul la garanţie. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situaţii! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a aparatului 
sau a nerespectării instrucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la garanţie!  
Stimate client, instrucţiunile de siguranţă servesc atât protecţiei dvs. personale, cât şi protecţiei aparatului; citiţi cu atenţie 
următoarele puncte: 
Stimaţi clienţi, următoarele instrucţiuni de utilizare sunt nu numai pentru protecţia dvs., ci şi pentru a aparatului. Citiţi cu atenţie 
următoarele puncte: 
Informaţii generale 

- Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară 
a produsului.  

- Aparatul nu este o jucărie, nu-l lăsaţi la îndemâna copiilor. Instalaţi, folosiţi şi depozitaţi aparatul numai în 
locuri unde nu se află la îndemâna copiilor.  

- Aveţi grijă în mod special când sunt copii prin preajmă. Aceştia pot modifica setările şi pot scurtcircuita 
bateriile/acumulatorii, ducând la pericol de explozie. Pericol de moarte!  

- Service-ul, ajustările şi reparaţiile trebuie realizate numai de către un specialist într-un atelier de specialitate. 
- În şcoli, ateliere, şcoli de ucenici funcţionarea aparatului se face numai sub supravegherea personalului specializat. 
- Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale privind protecţia la locul de muncă în 

cazul folosirii aparatelor electrice.  
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- Nu lăsaţi materialul de ambalaj la întâmplare, poate fi periculos pentru copii. 
- Manevraţi produsul cu grijă; şocurile, loviturile sau căderea chiar şi de la înălţimi relativ mici pot defecta aparatul.  

 

Locul instalării 
- Produsul nu poate fi folosit decât în spaţii interioare uscate. Produsul nu are voie să devină umed sau ud. Pericol de 

electrocutare! 
- Alegeţi un loc de plasare stabil, suficient de mare şi neted. Pericol de accidentare în caz de cădere a aparatului. În plus 

acesta va fi distrus. Nu plasaţi niciodată staţia de încărcare şi acumulatorul pe suprafeţe inflamabile (de ex. covor). 
Folosiţi întotdeauna un suport adecvat.  

- Aveţi grijă să nu fie cablurile deteriorate sau comprimate de suprafeţe ascuţite. Instalaţi cablul de conectare astfel încât 
nimeni să nu se poată împiedica de el. 

- Nu plasaţi pe sau lângă staţia de încărcare ori acumulator recipiente, vaze sau plante. Lichidele ar putea pătrunde în 
interiorul carcasei influenţând astfel negativ siguranţa electrică a produsului. În plus există pericolul unui incendiu sau a  
unui şoc electric letal!  
În cazul în care lichidele intră în aparat deconectaţi-l imediat de la curent. Pentru aceasta, întrerupeţi circuitul 
corespunzător la care este conectat aparatul. Apoi scoateţi aparatul din priză. Nu folosiţi blocul de alimentare la curent 
din nou, ci duceţi-l la un atelier de specialitate. 

- Nu puneţi aparatul pe suprafeţe de mobilă valoroase, pentru că în timpul funcţionării acesta îl poate deteriora. 
 

Funcţionarea 
- Încărcătorul poate fi utilizat pentru a alimenta simultan până la patru acumulatori NiMH, NiCd sau NiZn cu 

dimensiunile AA/mignon şi AAA/micro. Nu folosiţi niciodată staţia de încărcare pentru alt tip de baterii (de 
pildă baterii cu litiu) sau pentru baterii care nu se pot reîncărca. Pericol mare de explozie! 

- Aveţi grijă ca aparatul să aibă suficientă ventilaţie pe parcursul utilizării. Nu acoperiţi niciodată aparatul sau blocul de 
alimentare la curent.  

- Lăsaţi suficientă distanţă (cel puţin 20 cm) între încărcător şi alte obiecte. Pericol de supraîncălzire şi incendiu! 
- Aparatul poate fi alimentat numai la o tensiune de 12V/DC (de pildă blocul de alimentare la curent inclus în livrare). 
- Nu lăsaţi produsul să funcţioneze nesupravegheat. În ciuda faptul că are mai multe circuite de protecţie, este imposibil 

de exclus posibilitatea defecţiunilor sau problemelor pe parcursul procesului de încărcare a acumulatorilor. 
- Nu interpuneţi niciodată obiecte metalice între baterii şi sloturile de încărcare. 
- Folosiţi aparatul numai în climat temperat şi niciodată în climat tropical. Pentru mai multe informaţii despre mediul 

înconjurător, vezi cap. „Date tehnice”. 
- Nu folosiţi niciodată aparatul imediat după ce a fost adus de la frig la cald. Condensul rezultat poate duce la defecţiuni 

grave. Blocul de alimentare la curent duce la potenţial pericol de electrocutare. 
Lăsaţi aparatul să se aclimatizeze la temperatura camerei înainte de a-l pune în funcţiune. 

- Evitaţi punerea aparatului în apropierea câmpurilor magnetice puternice, a antenelor aeriene sau generatoarelor HF. 
Acestea pot afecta controlul electronicelor.  

- Dacă aveţi vreun motiv să credeţi că aparatul nu mai funcţionează sigur, deconectaţi-l imediat şi asiguraţi-vă că nu este 
folosit ulterior. Apoi deconectaţi încărcătorul de la priză. 
Nu mai folosiţi aparatul după aceea şi duceţi-l la un atelier de specialitate sau eliminaţi-l în mod corespunzător 
protecţiei mediului. 

- Dacă aparatul nu mai poate fi folosit fără pericol, dacă este vizibil deteriorat, după stocarea în condiţii nefavorabile sau 
după un transport cu dificultate. 

- Dacă produsul nu este utilizat o vreme mai îndelungată (de pildă este depozitat), scoateţi bateriile, deconectaţi-l de la 
priză. 

 

Instrucţiuni privind acumulatorii 
- Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor. La fel şi în cazul acumulatorilor. Bateriile nu sunt jucării. 
- Respectaţi polaritatea corectă când introduceţi bateriile în aparat. 
- Nu lăsaţi bateriile la întâmplare, există riscul de a fi înghiţite de copii sau animale de casă. Dacă acest lucru s-a 

întâmplat, adresaţi-vă imediat unui medic.  
- Bateriile care prezintă scurgeri pot provoca arsuri grave în contact cu pielea. De aceea, vă recomandăm să 

purtaţi mănuşi când le înlocuiţi. 
- Asiguraţi-vă că bateriile nu sunt scurtcircuitate, dezasamblate sau aruncate în foc. Risc de explozie. 
- Nu demontaţi niciodată bateriile. 
- Nu încercaţi să încărcaţi bateriile obişnuite. Risc de explozie! 
- Încărcătorul are un mecanism de protecţie care previne introducerea acumulatorilor cu polii inversaţi. Totuşi în anumite 

situaţii este posibil ca o conectare incorectă să ducă la defecţiuni în anumite situaţii. 
- Dacă nu folosiţi aparatul mai multă vreme, scoateţi bateriile sau acumulatorii din el. O baterie descărcată poate 

prezenta scurgeri care să deterioreze aparatul. 
- Nu încărcaţi nicio baterie dacă este fierbinte (de pildă din cauza curentului mare de încărcare). Lăsaţi-o să se răcească la 

temperatura camerei înainte de o nouă încărcare. 
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- Nu încărcaţi niciodată bateriile care prezintă scurgeri sau sunt deformate. Risc de explozie! 
- Nu încărcaţi acumulatori compuşi din diferite tipuri de celule. 
- Încărcaţi bateriile la fiecare 3 luni, altfel există pericol de descărcare totală care poate duce la distrugerea bateriilor.  

- Nu deterioraţi niciodată exteriorul unei baterii. Risc de incendiu şi explozie! 
Dacă nu sunteţi siguri de utilizarea corectă a aparatului sau dacă aveţi întrebări la care acest manual de utilizare nu oferă 
răspunsuri, adresaţi-vă unui specialist sau serviciului nostru de relaţii cu clienţii.  
 

6. Proprietăţi 
„Charge manager 410” este un încărcător rapid pentru o întreţinere perfectă a acumulatorilor NiCd, NiMH şi NiZn de tip 
AA/mignon şi AAA/micro.  
Micro-computerul controlează procesul de încărcare de 100% al acumulatorilor NiCd, NiMH şi NiZn. 
100% înseamnă până la 115% din capacitatea indicată pentru noii acumulatori şi mai puţin de 100% pentru acumulatorii mai 
vechi. 
Pentru acumulatori cu capacitatea mai mică de 1000 mAh, capacitatea de descărcare (D) nu poate depăşi 100%; această valoare 
de descărcare, totuşi, trebuie să fie mai mare de 80%. Altfel bateria este defectă (e de preferat un test cu programul „ALV” 
(„ALIVE”). 
Setul de încărcare nu necesită o descărcare prealabilă înainte de procesul de încărcare. Bateria este încărcată 100% în condiţii de 
încărcare curentă. 
Starea Ciclul de încărcare/descărcare al microcomputerului este controlat independent de starea de încărcare a fiecărui 
acumulator. 
Atât curentul de încărcare cât şi curentul de descărcare sunt selectate pentru alimentarea în condiţii practice. 
Aparatul are un mod automat de întreţinere şi economisire de energie. 
Încărcătorul are un sistem automat de monitorizare (curent de încărcare şi media de încărcare). Prin funcţia de detectare 
automată, aceasta este detectată imediat ce este introdusă sau scoasă. 
La încărcare nu se înregistrează nici un efect de memorie (curentul de încărcare şi descărcare sunt contorizate). Acest fapt 
reduce mult rezistenţa internă a acumulatorului şi creşte capacitatea acestuia.. 
Eficienţa acumulatorului este crescută (raportul cantităţii de încărcare la capacitate este corespunzător). 
 

7. Informaţii generale 
Acumulatorii constau în doi electrozi puşi în electrolit; astfel, acumulatorul este de fapt un element chimic. Procesul chimic are 
loc în interiorul acestui element. Aceste procese fiind reversibile, este posibilă încărcarea bateriei. 
Pentru a încărca un acumulator, este necesar aşa-numita tensiune de încărcare. Trebuie depăşită tensiunea bateriei. Cu toate 
acestea, energia oferită (mAh) pentru încărcare trebuie să fie mai mare decât cea livrată înainte. Raportul dintre energia oferită 
şi energia indicată se numeşte eficienţă. 
Capacitatea care poate fi oferită depinde de curentul de descărcare, este decisiv pentru starea bateriei. Curentul de încărcare nu 
poate fi utilizat ca măsură pentru că proporţia acestuia se va pierde (de pildă va fi convertită în căldură). 
Informaţii despre capacitate oferite de producător reprezintă cantitatea maximă teoretică a curentului care poate fi oferit de 
acumulator. Aceasta înseamnă că de pildă o baterie de 2000 mAh poate în mod teoretic să ofere o tensiune de 1000 mA (1A) 
pentru două ore. Această valoare depinde în mod considerabil de mai mulţi factori (starea bateriei, curentul de descărcare, 
temperatura etc.) 
 

a) Definiţia ratei C „C-Rate” 
Acest factor oferă valoarea curentului de încărcare/descărcare permis independent de capacitatea bateriei. Coeficientul 
reprezintă capacitatea bateriei. 
 

Se aplică următoarele: Capacitatea bateriei: (în mAh) x Rata C = valoarea (curentul de încărcare/descărcare în mA) 
 

Exemplu cu acumulatori de 1000 mAh şi 2700 mAh: 
Rata C = 1C    Rata C = 2C 
1000 mAh x 1 = 1,000 mA   1000 mAh x 2 = 2,000 mA 
2700 mAh x 1 = 2,700 mA   2,700 mAh x 2 = 5,400 mA 
 

b) Selectarea valorii corecte a curentului de încărcare 
Curentul de încărcare trebuie selectat conform informaţiilor de pe acumulatorul NiCd/NiMH. 
Aparatul oferă trei variante practice de încărcare: 500 mA, 750mA, 1000mA 
 

Pentru bateriile NiZn, curentul corect de încărcare este selectat automat.  
 
Curentul de încărcare de 500 mA 
- Acumulatoarele fără informaţii despre tipul de încărcare  
- Acumulatoare cu inscripţia „Standard charge: 12 – 15 ore la xxx mA” (încărcare standard: 12 – 15 ore la xxx mA”) 
 
Curentul de încărcare de 0,5C 
- Acumulatoarele cu informaţii „Fast charge: 4 – 5 hours at xxx mA” (încărcare rapidă: 4 – 5 ore la xxx mA”) 
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- Acumulatoare cu inscripţia „Fast rechargeable” (Încărcare rapidă) sau „Quick charging possible” (cea mai rapidă încărcare 
posibilă). 

 
Curentul de încărcare rezultat va fi următorul: 
1000 mAh x 0,5 = 500 mA 
2700 mAh x 0,5 = 1,350 mA 
 

Aparatul nu oferă întotdeauna un curent de încărcare corespunzător. În astfel de cazuri, prima dintre cele mai mici este 
alegerea corectă. De pildă pentru un acumulator de 2700 mAh, trebuie să alegeţi un curent de 1000 mA. 

 
Curentul de încărcare 1C 
- Acumulatorii cu inscripţia „Rapid charge” (încărcare rapidă) sau „Quick charging possible” (cea mai rapidă încărcare 

posibilă): 60 – 70 minute la xxx mA” 
- Acumulatorul de 2700 mAh este încărcat la 1.000 mA aici. 

 

Când încărcaţi o baterie la o rată de încărcare de 0,5C sau 1C, bateria se va încălzi în mod semnificativ la finalul 
procesului. Aceasta nu este o eroare.  
 

c) Curentul de încărcare 
Curentul de descărcare al CM410 este selectat la 250 mA. 

Determinarea pe termen lung a capacităţii bateriei poate fi utilizată pentru a determina condiţia curentului (pierdere 
de capacitate). 
Capacitatea livrată depinde puternic de curentul de descărcare: cu cât curentul de descărcare este mai mic cu atât 
capacitatea care poate fi livrată. 
Când acumulatorul este descărcat prin rezistori, curentul de descărcare actual depinde de tensiunea bateriei. Aceasta 
este luat luată în considerare la calcularea capacităţii (DCAP) a aparatului.  

 

8. Afişaj şi elemente de operare 
1. Sloturi de încărcare S1 – S4 
2. Afişarea: 

- Meniului de intrare 
- Privire asupra programelor aflate în derulare 
- Parametri baterie/încărcare 

3. Butoane de funcţionare 
 
Săgeata stânga şi săgeată dreapta pentru selectarea intrării 
„Ok” pentru confirmare  
 
 
 
 
 
Conexiune (în spatele aparatului): 
1 conexiune la alimentare (12V/DC, mufă rotundă, pol pozitiv/+ pol interior, pol 
minus/-/pol GND exterior 
 
 
 
 
 

9. Funcţii 
a) Programe de încărcare 

Aparatul oferă în total până la 4 programe de procesare a acumulatorilor: 
- Charging - Încărcare („CHA” – „Charge”) 
- Discharging - Descărcare („DIS” – „Discharge”) 
- Test („CHK” – Check”) 
- Cycle – Ciclu („Cyc” – „Cycle”) 
- Revive – Reactivare („ALV” – „Alive”) 
 

b) Încărcare de întreţinere 
Dacă acumulatorul este lăsat în încărcător, programul de întreţinere „Trickle” (afişat „TRI”) porneşte automat. 
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c) Modul de economisire a energiei 
Dacă toate programele sunt pregătite (afişaj „RDY”) şi nici un buton nu este apăsat, aparatul trece pe modul de economisire de 
energie după circa 1 minut. Ecranul este de asemenea oprit în acest timp.  
Apăsaţi un buton, introduceţi altă baterie, scoateţi toate bateriile şi porniţi programul de întreţinere.  
 

10.  Parametrii afişaţi 
a) Tensiunea bateriei 

Tensiunea bateriei este indicată când aceasta nu se află în proces de încărcare şi nu poate fi afişată când bateria este în curs de 
încărcare. 
 

b) Condiţiile de încărcare 

Pentru a vă face o idee generală despre starea bateriei, aparatul afişează simbolul . Acesta serveşte la estimarea stadiului de 
încărcare al bateriei. Când simbolul de încărcare apare, bateria este în curs de încărcare şi când apare simbolul de descărcare, 
bateria este în curs de descărcare.  
Pe parcursul pasul 3 de încărcare automată a acumulatorilor NiZn, barele grafice afişate (simbolul bateriei) indică progresul 
încărcării respective. 
Concluziile cu privire la timpul rămas din programul respectiv nu este posibil acum. Dacă starea de încărcare a acumulatorului nu 
a fost stabilită, un semn de întrebare apare afişat în loc de simbolul bateriei. 
 

c) Curentul de încărcare/descărcare 
Când procesul de încărcare sau de descărcare se află în curs „I” este afişat. Dacă nu este afişat (de pildă în modul „RDY” – gata 
pregătit „ERR” (eroare), sau „STB” standby), pe ecran apare afişat „I = -.- - A”. 
 

d) Măsurarea timpului 
Ecranul afişează timpul de încărcare sau descărcare în ore şi minute („HH:MM”). Timpul necesar pentru încărcarea de întreţinere 
(mod de operare „TRI” = „Trickle”) nu se ia în considerare. 
 

e) Reîmprospătare/regenerare 
Capacitatea de încărcare (C) a bateriei, la fel şi capacitatea de descărcare (D) este setată în miliamperi ore (mAh) sau amperi ore 
(Ah). 
În programe cu mai multe cicluri de încărcare şi descărcare, numai valorile curente sunt afişate. Informaţiile ciclurilor anterioare 
sunt şterse. Pe durata procesului de încărcare de întreţinere, nici un calcul, afişaj sau informaţii despre capacitate nu sunt afişate 
(„Trickle”).  
 

11. Punerea în funcţiune 
Mai întâi conectaţi alimentarea. 
Întotdeauna conectaţi mufa de joasă tensiune (cablul rotund) mai întâi la mufa de blocului de alimentare la priză. Apoi 
introduceţi ştecărul acestuia în priză. 
 

Ca o alternativă la blocul de alimentare inclus, aparatul poate fi de asemenea încărcat de la încărcătorul de maşină 
(neinclus în livrare, poate fi comandat separat), care este alimentat la o tensiune de 12V/DC şi are o putere de 10W. 

 
Ecranul afişează următorul mesaj pentru circa 2 secunde: 

 
În decursul acestui timp, aparatul realizează un auto-test şi verifică bateriile existente. 
Încărcătorul este acum gata de funcţionare.  
 

12. Funcţionarea 
a) Selectarea tipului de acumulator 

După ce aţi introdus un acumulator (de pildă în slotul 1), apar următoarele informaţii: 

 
Tipul acumulatorului? 
Toate sloturile; NiMH 
 
În următoarele 5 secunde, apăsaţi pe butoanele săgeţi pentru a selecta conţinutul chimic al acumulatorului („NiMH” sau 
„”NiZn”) conform acumulatorului inclus şi confirmaţi cu „OK”, altfel „NiMH” va fi selectat automat. 

Setarea „NiMH” trebuie folosită pentru acumulatori NiCd. 
Folosiţi întotdeauna conţinutul chimic corect al acumulatorilor introduşi. 
Nu amestecaţi niciodată acumulatori de tip NiMH sau NiZn, pericol de deteriorare a acumulatorilor. 
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b) Pornirea programului de încărcare a bateriei 

După selectarea conţinutului chimic al acumulatorului, pe ecran apar afişate următoarele: 

 
 
În următoarele 5 secunde, programul de încărcare poate fi selectat cu săgeţile, crescând timpul cu câte 5 secunde la fiecare 
apăsare. Numai după această perioadă, setarea poate fi făcută. 
Apăsaţi scurt pe „OK” pentru confirmare. 
Dacă nu există nici un semnal, programul „CHARGE” porneşte automat la un curent de încărcare de 500 mA după aprox. 10 
secunde.  
 
Programul dorit este selectat cu butoanele săgeţi. Sunt disponibile 5 programe diferite. 
„SET CHARGE” – Charge- Încărcare 
„SET DISCHARGE” – Discharge – descărcare (fără încărcare de întreţinere)  
„SET CHECK” – Charge – Discharge - încărcare - descărcare 
„SET CYCLE” - Charge – Discharge – Charge - încărcare - descărcare – încărcare  
„SET ALIVE” - Charge – Discharge – Charge – Dicharge - încărcare - descărcare – încărcare – descărcare 
 
- „CHA” („CHARGE”) – înseamnă că acumulatorii introduşi încep să fie încărcaţi. 
- „DIS” („DISCHARGE”) - înseamnă că acumulatorii introduşi încep să fie descărcaţi. Nu există încărcare de întreţinere. 
- „CHK” („CHECK”) înseamnă că încărcarea este urmată de descărcare. 
- „CYC” („CYCLE”) înseamnă că acumulatorul introdus va fi mai întâi încărcat, apoi descărcat şi la final încărcat din nou.  
- „ALV” („ALIVE”) înseamnă că acumulatorul trebuie să fie încărcat şi descărcat în mai multe cicluri succesive. Programul 

„ALIVE” este utilizat pentru activarea noilor acumulatori şi a celor care au fost depozitaţi o vreme mai îndelungată.  
 
În funcţie de programul selectat, puteţi selecta de asemenea curentul potrivit pentru încărcare. 
 
Curentul de încărcare la intrare 

 
Folosiţi butoanele săgeţi pentru a selecta mai întâi curentul de încărcare. Acesta poate fi setat de asemenea cu butonul „OK” sau 
automat după 5 secunde.  
Fără nicio apăsare pe buton, aparatul va seta automat curentul de încărcare la 500 mA.  
 
Pornirea mai multor celule: 
Dacă programul a pornit deja, ecranul afişează următoarele: 

 
 
Aceasta înseamnă că acumulatorul („X”) cu aceeaşi tensiune de intrare este procesat cu aceiaşi parametri (program şi curent) ca 
şi acumulatorul introdus înainte („y”). 

 
Dacă mai mulţi acumulatori sunt procesaţi în acelaşi program, este suficientă selectarea pa parametrilor pentru prima 
baterie detectată. După ce aţi aşteptat 5 secunde pentru fiecare, aceste valori sunt acceptate automat fără a apăsa pe alt 
buton.  
Folosiţi butoanele săgeţi pentru a selecta alt program. 
La întreruperea curentului sau a alimentării, ambele valori selectate sunt pierdute. 
Când tensiunea este restabilită, încărcătorul porneşte automat programul de încărcare („CHARGE”) la cea mai mică 
valoare de tensiune (500mA). 

 
c) Oprirea programului 

Un program care funcţionează poate fi întrerupt scoţând bateria din slot.  
 

13. Afişarea programelor şi parametrilor acumulatorului 
Privire de ansamblu: 

 
Aici ecranul afişează toţi acumulatorii introduşi cu programele lor asociate şi starea de încărcare (simbol acumulator). 
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„S1” la „S4” reprezintă patru sloturi de încărcare. Aliniamentul ecranului corespunde la ceea ce există în sloturile de încărcare. 
Liniile „- - „ înseamnă că nicio baterie nu este introdusă în acest slot.  
Dacă starea de încărcare a acumulatorului nu este stabilizată, un semn de întrebare este afişat. Dacă acumulatorul este 
procesat, simbolul acumulatorului sau o săgeată sunt afişate alternativ. Pe parcursul încărcării, săgeţile sunt orientate în sus; pe 
parcursul descărcării, acestea sunt orientate în jos. 
 
Detalii afişare 
Folosiţi cele două butoane săgeţi pentru a vedea detaliile despre acumulatori. Apăsaţi pe butonul „OK” pentru a vă întoarce la 
privirea de ansamblu. 
 

 
Prima lini conţine numărul slotului de încărcare („SLOT”) şi capacitatea de încărcare (C). În linia a doua, simbolul bateriei   
afişează starea de încărcare aproximativă şi programul de încărcare (de exemplu, „CHA” pentru „CHARGE” – încărcare). 
Capacitatea curentului de descărcare (D) este de asemenea afişată. 
Dacă procesul de încărcare este în curs de derulare, o săgeată pâlpâie în mijlocul lui „C”; dacă procesul de descărcare este în curs 
de derulare, o săgeată pâlpâie în mijlocul lui „D”.  
 

 
 
Acest afişaj arată numărul slotului („SLOT 1”) în prima linie şi tensiunea curentă a acumulatorului („U”). butoanele săgeţi de 
lângă („U”) semnalează direcţia curentă a vântului. Pe parcursul încărcării, săgeţile sunt orientate în sus, pe parcursul descărcării 
sunt orientate în jos. A doua linie arată durata de procesare care a trecut în format „HH:MM” (ore:min) şi curentul de încărcare 
sau curentul de descărcare („I”). 
Dacă nu sunt determinaţi toţi parametrii programului, ecranul afişează următoarele: 
 

 
 
Terminarea programului de încărcare („RDY”) 
Dacă aparatul a completat cu succes procesul de încărcare, ecranul afişează „RDY” (= „READY”) 
 
Privire de ansamblu: 

 
 
Detalii afişare 

 
 

Procesul de încărcare este complet, bateria poate fi scoasă din slotul de încărcare.  
 

Modul de aşteptare („STB”, „STANDBY”) 
În funcţie de sistem, numai celulele selectate cu acelaşi curent de încărcare vor fi încărcare simultan. Acumulatorii cu curenţi de 
încărcare diferiţi sunt puşi pe modul standby până la activarea lor („STB”). Odată ce toţi parametrii sunt atinşi, procesul de 
încărcare continuă. 
 
Afişare – privire de ansamblu 

 
 
Încărcare de întreţinere („TRI” „TRICKLE”)  
Previne descărcarea acumulatorului. Această proprietate este cunoscută sub numele de auto-descărcare. Pentru a contra 
balansa această pierdere, aparatul începe programul de întreţinere în mod automat („TRI” „TRICKLE”). Bineînţeles, acesta nu se 
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aplică în cazul în care acumulatorul a fost descărcat cu programul „DIS” („DISCHARGE” – descărcare). Capacitatea (C) reîncărcării 
(„TRICKLE”) şi timpul necesar pentru acest proces („HH:MM”) nu vor fi indicate sau însumate. Numai tensiunea şi curentul sunt 
updatate. De aceea, capacitatea de încărcare sau capacitatea de descărcare şi duratele de timp aferente se referă doar la 
procesele anterioare. 
 
Afişarea: 

 
Bateria defectă/setare greşită a compoziţiei acumulatorului („ERR”; „ERROR”) este afişat (vezi cap. 15). 
Încărcătorul nu mai procesează acumulatorii. 
 
Afişare: 

 
 

14.  Defecţiuni 
Achiziţionând acest încărcător aţi cumpărat un aparat realizat după ultimele tehnologii în domeniu. Cu toate acestea, pot apărea 
probleme sau defecţiuni. De aceea, vă descriem cum puteţi evita posibilele interferenţe. 
 
Aparatul nu funcţionează sau nu afişează 
- Aţi introdus corect cablul de alimentare în mufă? 
- Aţi introdus corect ştecărul în priză? 
 
Nu este identificat nici un acumulator 
- Nu cumva sunt murdare contactele acumulatorilor? La nevoie curăţaţi-le cu o lavetă curată şi uscată. 
 
Temperatura aparatului este prea mare (afişare „OVERTEMP!!! PLEASE WAIT” – temperatură prea mare” Aşteptaţi vă 
rugăm!”) 
- Încărcătorul este supraîncălzit. După răcire, programul continuă automat. La nevoie, asiguraţi o temperatură ambientală 

normală (nu folosiţi aparatul direct sub razele de soare). 
 
Afişarea „ERR” („ERROR”) pentru una sau mai multe baterii introduse 
- O baterie care nu se poate reîncărca a fost introdusă accidental. 
- A fost setată o compoziţie chimică greşită pentru un acumulator. 
- Acumulatorul este defect. 
- Dacă „ERR” este afişat în acelaşi timp pentru mai mulţi acumulatori, scoateţi câte un acumulator până când îl identificaţi pe 

cel cu probleme. 
 
Afişarea instantanee a „RDY” („READY”) în programul „DIS” („DISCHARGE”) sau începerea imediată a programului de 
încărcare în programul „CHK” („CHECK”) 
- Descărcare puternică a acumulatorului: oprirea procesului de încărcare pentru a proteja acumulatorul  
 
Capacitatea mică de încărcare (C) deşi acumulatorul a fost descărcat 
- Procesaţi acumulatorul cu programul „ALV” („ALIVE”). În cazul în care capacitatea „C” este tot mică, acumulatorul este 

defect. 
 
Fără afişare pe ecran sau fără reacţie din cauza impulsurilor EMC, descărcării electrostatice = ESD, variaţii de tensiune  sau 
interferenţe 
- Deconectaţi aparatul de la alimentare şi reconectaţi-l.  
 
Încălzire puternică a carcasei 
- Performanţa puternică a aparatului duce la încălzirea lui la baza carcasei; nu este o defecţiune, asiguraţi o bună ventilaţie. 
 
 

15. Întreţinere şi curăţare 
Produsul nu necesită întreţinere. Nu trebuie să-l desfaceţi niciodată. 
Produsul poate fi reparat numai de către un specialist într-un atelier de specialitate. Din motive de securitate CE, evitaţi acest 
lucru, care duce la invalidarea garanţiei. Curăţaţi produsul cu o lavetă curată şi uscată. 
Praful poate fi îndepărtat cu un aspirator sau cu o perie moale. 
Nu folosiţi soluţii de curăţare, căci există pericolul ca acestea să atace carcasa aparatului. În plus puteţi dăuna inscripţiilor de pe 
aparat şi displayului. 
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16.  Eliminarea elementelor uzate 
a) General 

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

b) Bateriile şi acumulatorii 
Pentru a proteja şi îmbunătăţi calitatea mediului înconjurător, pentru a proteja viaţa şi sănătatea oamenilor şi pentru 
a utiliza resursele naturale în mod prudent şi raţional, utilizatorul trebuie să predea toate echipamentele electronice şi 
electrice nefuncţionale la centrele de colectare special amenajate. Simbolul tomberonului tăiat cu două linii indică 
necesitatea dezafectării speciale a produsului, separat de deşeurile menajere. Dezafectarea bateriilor/bateriilor 

reîncărcabile Utilizatorul este obligat să predea bateriile şi acumulatorii reîncărcabili uzaţi la locurile speciale de colectare. Este 
interzisă dezafectarea bateriilor şi acumulatorilor împreună cu deşeurile menajere. Bateriile şi acumulatorii conţin elemente 
periculoase pentru mediu şi sănătatea oamenilor. Aceste elemente sunt inscripţionate pe fiecare baterie/acumulator ( Cd – 
Cadmiu, Hg – Mercur, Pb – Plumb).  
Respectând aceste norme obligatorii contribuiţi la protecţia mediului înconjurător. 
 

17. Date tehnice 
a) Staţie de încărcare „Charge Manager 410” 

Tensiune de intrare (stabilizată):  12 V/DC 
Aria tensiunii de intrare:   10,8 … 14,4 V/DC 
Consum curent:    max. 0,8 A 
Consum putere:    max. 10 W (în condiţii de inactivitate mai mic de 300 mW) 
 
Ieşiri: 
Curent de încărcare sloturi 1 – 4:  fiecare de max. 1 A 
Curent de descărcare:   efectiv de 250 mA, max. 365 mA 
Tensiunea la contact baterie:  max. 8,75V/DC 
Tip de protecţie:    IP20 
Temperatura funcţionare:   0 grade C la +40 grade C 
Umiditatea funcţionare:   0 la 85% umiditate relativă, fără condens 
Dimensiuni (L x l x Î):   165 x 87 x 38 mm 
Masa:     230 g 
 

b) Blocul de alimentare 
Tensiunea de intrare:   100 – 240 V/AC, 50/60 Hz 
Tensiunea de ieşire:   12 V/DC 
Putere de ieşire:    max. 10 W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi Voltcraft® (Lindenweg, 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 şi parţială, este interzisă. Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile 
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 înştiinţare prealabilă. 
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