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MANUAL DE UTILIZARE 
 

ÎNCĂRCĂTOR UNIVERSAL P600-LCD 
Cod produs: 202600 

Versiune 06/12 
 

1. DOMENII DE UTILIZARE 
Încărcătorul poate fi folosit pentru a încărca sau descărca de 
la una până la patru baterii NiMH de tip AAA / AA / C / D. 
Aceasta poate de asemenea încărca una sau două baterii 9V 
bloc. Separat poate fi de asemenea încărcat un dispozitiv 
USB. Încărcătorul are funcţia voltaj minus delta (-ΔV), care 
monitorizează tensiunea pe parcursul perioadei de 
încărcare. Când bateria este complet încărcată, încărcătorul 
trece în mod automat la modul încărcare de întreţinere, 
pentru a menţine bateria la capacitatea optimă. Încărcătorul 
are funcţia de autodetecţie a scurtcircuitului, suprasarcinii şi 
polarităţii greşite.  
Încărcătorul este alimentat la o tensiune de 100-240V ~ / 50 
sau 60Hz. Funcţionarea încărcătorului este permisă doar 
într-un mediu uscat, de interior. Nu îl expuneţi la umezeală. 
 

Acest produs îndeplineşte cerinţele europene şi naţionale 
referitoare la compatibilitatea electromagnetică (EMC). 
Conformitatea la condiţiile CE a fost verificată iar 
declaraţiile relevante şi documente au fost depuse la 
producător. 
 

Conversia neautorizată şi / sau modificarea aparatului nu 
sunt permise din motive de siguranţă şi de aprobare (CE). 
Orice altă folosire decât cea descrisă mai sus nu este 
permisă, poate deteriora produsul şi poate produce 
scurtcircuit, incendiu, şoc electric, etc. Vă rugăm să citiţi cu 
atenţie instrucţiunile de utilizare şi să le păstraţi pentru 
consultări ulterioare. 
 

2. CONŢINUT PACHET 
• Încărcător baterii 
• Bloc de alimentare de la reţea 
• Instrucţiuni de folosire 
 

3. INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE 
Nu ne asumăm răspunderea pentru pagube ma-
teriale sau vătămărilor corporale în cazul în care 
produsul a fost modificat în vreun fel, deteriorat 
prin utilizarea necorespunzătoare sau aceste 
instrucţiuni de folosire nu au fost respectate. 
Garanţia se va pierde în aceste cazuri!  
Pictograma cu semnul de exclamare indică infor-

maţii importante în instrucţiunile de folosire. Citiţi cu aten-
ţie instrucţiunile de folosire înainte de folosi încărcătorul, 
în caz contrar pot apărea pericole. 

 

Siguranţa persoanelor 
• Încărcătorul nu este o jucărie şi nu trebuie lăsat la 

îndemâna copiilor. 
 

Siguranţa produsului 
• Scoateţi încărcătorul din priză atunci când nu este folosit. 

• Nu există piese care pot fi reparate în interiorul aparatu-
lui, aşadar, nu demontaţi niciodată încărcătorul. Există 
riscul de electrocutare fatală când atingeţi componentele 
electrice. Condensatorii din interiorul unităţii pot purta 
tensiune, chiar dacă încărcătorul a fost scos de sub 
tensiune. 

• Izolaţia, inclusiv carcasa şi cablul de alimentare, nu 
trebuie deteriorate.  

• Ventilaţia este esenţială atunci când funcţionează 
unitatea de încărcare. Nu blocaţi fantele de ventilaţie din 
părţile laterale ale carcasei.  

• Nu aşezaţi niciodată aparatul pe o faţă de masă sau pe 
un covor. Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă plană, solidă şi 
rezistentă la foc. 

• Încărcătorul nu trebuie conectat la tensiune imediat du-
pă ce a fost adus dintr-o zonă cu temperatură joasă într-
o zonă cu temperatură ridicată. Condensul ar putea dis-
truge încărcătorul. Aşteptaţi până când acesta se adap-
tează la temperatura ambientală, înainte de utilizare.  

• Când este folosit în combinaţie cu alte dispozitive trebuie 
respectate instrucţiunile de utilizare şi avizele de 
siguranţă ale dispozitivelor conectate.  

• Încărcătorul nu trebuie să fie supus unui stres mecanic 
prelungit.  

• Încărcătorul nu trebuie expus la temperaturi extreme, 
lumina directă a soarelui, vibraţii intense sau umezeală. 

• În spaţiile comerciale regulamentele de prevenire a 
accidentelor profesionale cu privire la sistemele electrice 
şi echipamentul de operare trebuie să fie respectate.  

• În şcoli, centre de formare, ateliere de lucru, 
manipularea aparatelor de măsurare trebuie să fie 
responsabil supravegheată de personal instruit. 

• Încărcătorul nu trebuie să fie folosit în locuri sau camere 
cu condiţiile nefavorabile de mediu. Acest lucru ar putea 
deteriora echipamentele electronice sensibile din 
interiorul încărcătorului şi vă poate pune viaţa în pericol. 
Condiţiile nefavorabile de mediu sunt:  

- Umiditate mare a aerului (≥ 80% relativă, condens),  
- Umezeala,  
- Praf, gaze arse, vaporii de solvent, benzină,  
- Temperatură mare ambientală (≥ 50 ° C ),  
- Câmpuri electromagnetice (motoare, transforma-

toare, etc.) sau câmpuri electrostatice 
 

Siguranţa bateriilor 
• Acest încărcător este destinat numai pentru baterii Ni-

MH reîncărcabile. Încercarea de a încărca alte tipuri de 
baterii poate provoca vătămări corporale sau deteriora-
rea încărcătorului. 

• Nu încărcaţi baterii nereîncărcabile.  
• Instrucţiunile producătorului pentru bateriile respective 

trebuie respectate, înainte de reîncărcare 
• Polaritatea corectă trebuie respectată. 
• Bateriile ar trebui să fie scoase din încărcător dacă acesta 

nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp pentru a 
evita deteriorarea aparatului prin scurgere a bateriilor. 
Scurgerile sau bateriile deteriorate pot provoca arsuri în 
contact cu pielea; utilizaţi mănuşi de protecţie adecvate 
când manipulați baterii deteriorate. 

• Bateriile nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor. Nu lăsaţi 
bateriile nesupravegheate, deoarece există riscul de 
înghiţire din partea copiilor sau animalelor de companie. 
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• Toate bateriile trebuie înlocuite în acelaşi timp. 
Amestecarea bateriilor vechi cu cele noi în aparat poate 
produce scurgerea bateriilor şi deteriorarea aparatului.  

• Bateriile nu trebuie să fie demontate, scurtcircuitate sau 
aruncate în foc. Nu reîncărcaţi bateriile nereîncărcabile. 
Există riscul unei explozii! 

 

Diverse 
• Lucrările de reparaţii trebuie să fie efectuate numai de 

către un specialist / atelier de specialitate.  
• Dacă aveţi întrebări despre folosirea încărcătorului, la 

care nu se răspunde în aceste instrucţiuni de folosire, 
cereţi sfaturi de la departamentul nostru tehnic. 

 
4. DESCRIEREA ÎNCĂRCĂTORULUI 

 
1. Conector baterie 9 V 
2. Butonul pentru deschiderea carcasei.  
3. Butonul „D” pentru funcţia de descărcare. 
4. Ecran LCD  
5. Butonul „L” pentru funcţia de încărcare.  
6. Borna negativă pentru compartimentul de baterii AAA / 
AA / C / D 
7. Priza alimentare de la reţea. 
8. Priză USB. 
 

5. ALIMENTAREA ELECTRICĂ 
1. Conectaţi cablul de alimentare la priza (7) încărcătorului.  
2. Conectaţi adaptorul la o priză de reţea.  
3. Ecranul LCD (4) se aprinde în albastru pentru 3 secunde, 
indicând că încărcătorul a fost conectat la tensiune. Dacă nu 
există în încărcător baterii, pe ecran apare funcţia USB. 
 

6. ECRANUL LCD 
Pentru a activa lumina de fundal albastră pe ecranul LCD, 
apăsaţi butonul ”L” (5). Lumina se va aprinde pentru 10 
secunde.  
Starea încărcării şi capacitatea bateriei sunt afişate pe ecran 
în timpul încărcării / descărcării. 
 

 
 
a. Încărcare Bateriile se încarcă 
b. Descărcare Bateriile se descarcă 
c. Plin Bateriile sunt complet încărcate 
d. Rău Bateriile sunt defecte  

indică de asemenea polaritatea greşită / 
scurtcircuit 

e. Indicatorul 
încărcare USB 

Funcţia de încărcare USB este disponibilă 

f. Capacitate 
baterie 
pentru AAA / 
AA / C / D 

Capacitatea de încărcare pentru fiecare 
dintre cele patru compartimente baterii 
AAA / AA / C / D  

g. Capacitate 
baterie 9 V bloc 

Capacitatea de încărcare pentru fiecare 
dintre cele două baterii bloc 9 V 

 
7. ÎNCĂRCAREA BATERIILOR  

a) Pentru baterii tip AAA / AA / C / D 
 

Încărcaţi simultan numai bateriile de acelaşi tip, 
dimensiune şi capacitate. 
 

1. Puteţi încărca până la patru baterii reîncărcabile, tip AAA, 
AA, C sau D.  
2. Apăsaţi butonul de eliberare (2) pentru a deschide 
capacul.  
3. Împingeţi borna negativă (6) înainte de a introduce 
acumulatorul. Asiguraţi-vă că polaritatea este corectă.  
4. Bateriile reîncărcabile nu trebuie să fie introduse 
simultan, deoarece procesul de încărcare este independent 
pentru fiecare compartiment în parte.  
5. Procesul de încărcare va porni automat o dată ce 
acumulatorul este introdus corect.  
6. În timpul încărcării, ecranul LCD afişează ”CHARGE” şi 
lumina de fundal albastră este permanent aprinsă.  
7. Odată ce bateriile sunt complet încărcate, ecranul LCD 
afişează ”FULL” pentru a indica faptul că bateriile sunt 
încărcate şi gata de utilizare.  
8. Încărcătorul va trece automat la modul încărcare de 
întreţinere.  
9. Lumina albastră a ecranului se va stinge la încheierea 
modului încărcare de întreţinere.  
10. Curenţii pentru încărcarea de întreţinere sunt, după cum 
urmează: 
 

Tipul bateriei AAA AA C D 
Curentul de încărcare 25 mA 50 mA 50 mA 50 mA 
Timpul 2.5 ore 2.5 ore 2.5 ore 2.5 ore 
 

Funcţia de menținere a încărcării protejează bateriile 
reîncărcabile de supraîncărcare și compensează 

auto-descărcarea bateriilor reîncărcabile. Fiecare baterie 
reîncărcabilă va fi încărcată individual până la capacitatea 
maximă. 
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b) Pentru bateriile 9 V bloc 
Bateriile bloc 9 V dispune de funcţie de încărcare 
independentă de cele patru compartimente de 
încărcare. Puteţi încărca până la patru baterii AA sau 
AAA împreună cu două baterii de 9 V. 
Bateriile tip C sau baterii de tip D nu pot fi încărcate 
cu bateriile de 9V din cauza dimensiunilor acestora. 

 

1. Apăsaţi butonul de eliberare (2) pentru a deschide 
capacul.  
2. Introduceţi una sau două baterii reîncărcabile de 9V la 
conectorii bateriei (1). Conectorii bateriei de 9V sunt 
prevăzuţi cu protecţie la polaritatea greşită permiţând doar 
un mod de conectare. Nu introduceţi bateriile cu forţa.  
3. Se pot încărca simultan două baterii 9 V bloc.  
4. Odată ce bateriile sunt complet încărcate, ecranul LCD 
afişează ”FULL” pentru a indica faptul că bateriile sunt gata 
de utilizare.  
5. Nu există o funcţie de menţinere a încărcării pentru 
bateriile de 9 V bloc. De aceea extrageţi-le odată ce acestea 
sunt complet încărcate. 
 

c) Timpul de încărcare 
Determinaţi tipul bateriei şi capacitatea acesteia pentru a 
afla timpul de încărcare.  
Cronometrul de siguranţă va opri automat procesul de 
încărcare pentru a preveni supraîncărcarea. 
 

Tipul 
bateriei 

Capacitatea 
bateriei 
(mAh) 

Curentul 
de 
încărcare  
(mA) 

Timpul 
de 
încărcare 
(ore) 

Oprire au-
tomată a 
încărcării 
(ore) 

AAA 1000 500 2 2,5 
AA 2500 1300 2 5,5 
C 2800 1300 2,25 4 

4500 1300 4 4 
D 2800 1300 2,25 7,5 

9000 1300 7,5 7,5 
9V 
(PP3) 

20 30 7 10 
250 30 10 10 

 
8. ÎNCĂRCAREA UNUI DISPOZITIV USB 

Cu acest încărcător puteţi încărca sau opera un singur 
dispozitiv USB.  
1. Funcţia de încărcare USB este disponibilă numai atunci la 
încheierea procesului de încărcare sau atunci când nu există 
baterii în compartimentul de încărcare.  
2. Indicatorul de încărcare prin USB va fi afişat pe ecranul 
LCD pentru a indica că priza USB este gata de utilizare.  
3. Conectaţi un dispozitiv USB la mufa USB (8), în partea din 
spate a încărcătorului.  
4. Verificaţi dispozitivul USB pentru a descoperi starea 
încărcării. 
 

Consumul de curent total al dispozitivului USB 
conectat la încărcător nu trebuie să fie mai mare de 
500 mA. 

 
9. DESCĂRCAREA 

Funcţia de descărcare nu este disponibilă pentru 
bateriile 9 V. 

Încărcătorul vă permite să descărcați până la patru baterii 
tip AAA, AA, C sau D.  

 
1. Împingeţi borna negativă înainte de a introduce 
acumulatorul în compartiment. Asiguraţi-vă că polaritatea 
este corectă.  
2. Procesul de încărcare va începe.  
3. Pentru a activa procesul de descărcare, apăsaţi 
butonul”D” (3), într-un interval de un minut de la începerea 
procesului de încărcare.  
4. Ecranul LCD va afişa o lumină de fundal albastră cu 
mesajul „DISCHARGE”. 
5. Pictograma ”baterie” va clipi până când toate bateriile 
sunt complet descărcate.  
6. Funcţia de încărcare va porni automat după ce toate 
bateriile sunt complet descărcate. 
 

10. ÎNTREŢINERE  
În interiorul aparatului nu există componente care pot fi 
reparate, prin urmare, nu demontaţi niciodată aparatul.  
Înainte de curăţare, separaţi încărcătorul de la toate sursele 
de alimentare. Pentru curăţarea exterioară a încărcătorului 
folosiţi o cârpă uscată antistatică. Nu utilizaţi substanţe 
abrazive sau solvenţi. 

 
11. ELIMINAREA DEŞEURILOR 

Reguli generale 
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii 
mediului înconjurător, al protejării sănătăţii 
omului şi al utilizării resurselor naturale cu 
prudenţă şi în mod raţional, 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 roţi 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 conţin 
substanţe periculoase sunt marcate prin 
simbolul pubelei cu roţi barate. Simbolul 
indică faptul că aruncarea produsului în 
locurile de depozitare a gunoiului menajer 
este interzisă. Simbolurile chimice pentru 
respectivele substanţe periculoase sunt: Cd = 
cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 

Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, 
în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la 
protejarea mediului înconjurător! 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o  

12. DATE TEHNICE  
 

Adaptor de alimentare: Intrare: 100 - 240 V / AC, Hz 
50/60, 
Ieşire 0.33A: 12V/DC, 1A 

Tipul bateriei 
(mărime/capacitate): 

Baterii reîncărcabile Ni-MH  
AAA: 500 - 1100 mAh  
AA: 1300 - 2700 mAh  
C: 1300 - 4500 mAh  
D: 1300 - 9000 mAh  
9 V: 150 - 250 mAh 

Curentul de încărcare: 30 mA - 1300 mA (în funcţie de 
baterie) 

Curentul de menţinere a 
încărcării :  

25-50 mA (în funcţie de baterie) 

Curentul de descărcare: maxim 400 mA  
Umiditatea de operare: 10 % până la 80 % 
Temperatura de 
operare: 

0 0C până la 35 0C 

Dimensiuni (L x l x Î): 174 x 128 x 65 mm 
Greutate: 393 g 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (str. 
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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