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ÎNCĂRCĂTOR AUTOMAT PENTRU ACUMULATORI PLUMB 

AL 1600 
 

RO 
 
Acest încărcător cu tehnologie modernă în comutație poate încărca automat acumulatoarele cu plumb de 6, 8 și 12 V.  Față de 

încărcătoarele obișnuite acest aparat se remarcă prin randamentul înalt (maxim 85%), plus greutate și dimensiuni reduse la 

aceleași performanțe. Reglarea electronică a curentului de încărcare reduce automat curentul după atingerea tensiunii de 

încărcare de final și astfel protejează acumulatorul de supraîncărcare. De aceea încărcătorul poate fi conectat la acumulator fără 

limitarea timpului, fiind astfel aparatul ideal pentru întreținerea pe timpul iernii a acumulatoarelor de mașini, motociclete, bărci 

și mașini de tuns iarba. 

 

CARACTERISTICI 
- Pentru acumulatoare cu plumb de 6, 8 și 12 V (acid, AGM, MG, gel, 

Exide, Hawker) 
- Reglarea electronică a încărcării 
- Setarea tensiunii de încărcare cu ajutorul comutatorului culisant 
- Afișarea alimentării rețea prin led 
- Protecție de scurtă durată pentru scurtcircuit și inversarea polarității 
- Pierderi reduse de putere 

- Curent mare de încărcare 
- Tensiune constantă de încărcare 

      DATE TEHNICE 

- Tensiune de funcționare: 110 … 230 V / 
50 – 60 Hz 

- Curent max. de încărcare: 1,6 A pentru 
acumulatoarele cu plumb de 1,2 – 100 
Ah 

- Tensiune de final de încărcare: 6,9 V/ 
9,2 V/13,8 V (3, 4 sau 6 celule)  

- Consum de putere: max. 27 W 
 

 
 

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ȘI DE AVERTIZARE 
Vă rugăm să citiți în întregime acest manual, care conține informații importante privind manevrarea și funcționarea aparatului. 
Manualul include instrucțiuni importante privind siguranța utilizatorului, precum și modul în care puteți evita daunele mater iale 
(ale aparatului și ale altor echipamente) și umane (accidente). Producătorul nu-și asumă responsabilitatea pentru daunele ce pot 
rezulta din nerespectarea acestor instrucțiuni! Acest manual face parte din coletul produsului și trebuie să fie păstrat pentru 
consultări ulterioare. Pentru evitarea disfuncționalităților, a daunelor materiale și umane vă rugăm să țineți cont de 
următoarele: 
- Repararea aparatului poate fi realizată numai de către personal specializat! 
- Eliminați în mod ecologic materialele folosite la ambalare și păstrați cutia aparatului într-un loc inaccesibil pentru copii. 

Pericol de sufocare! 
- Acest aparat nu are ce căuta în mâinile copiilor! Pericol de moarte! 

 

Atenție! Carcasa aparatului poate fi deschisă numai de către un electrician specializat! La deschiderea carcasei 
aparatului se eliberează componente ce se află sub tensiune. Scoateți neapărat ștecărul din priză înainte de a deschide 
carcasa aparatului.  

 

1. DOMENII DE UTILIZARE 
Aparatul are rolul de a încărca automat acumulatoarele cu plumb de 6, 8 și 12 V la borne. Setarea tensiunii acumulatorului/de 
încărcare se face manual folosind un comutator culisant. Acumulatoarele compatibile sunt cele cu plumb (acizi, AGM, MG, gel, 
Exide, Hawker). Nu pot fi conectate și încărcare alte tipuri de acumulatoare, decât cele cu plumb (de ex. alcaline, zinc-carbon 
etc.). Nu este permisă nicio altă utilizare; în caz contrar aparatul se va distruge. În plus la utilizare neconformă pot apărea 
pericole precum de ex. scurtcircuit, incendiu, șoc electric. Pentru daunele apărute în aceste condiții responsabilitatea revine 
numai utilizatorului. 
 

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
Pentru manevrarea produselor care folosesc tensiunea de rețea trebuie respectate normele VDE în vigoare, în special VDE 0100,  
VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 și VDE 0860. 
- Scoateți întotdeauna ștecărul din priză înainte de a deschide un aparat. 
- Puteți folosi scule pentru aparate, componente sau module numai dacă aparatele sunt separate de la tensiunea de rețea, 

iar componentele din interiorul aparatului au fost descărcate de sarcinile electrice.  
- Verificați regulat integralitatea fizică a cablurilor electrice, precum și izolația acestora 
- Dacă descoperiți vreo daună a cablului de conexiune opriți imediat aparatul și înlocuiți cablul defect. 

 

Dacă din acest manual nu reies clar pentru utilizatorul privat valorile electrice adecvate pentru o componentă sau grupă de 
componente, felul în care trebuie realizat un circuit exterior sau componentele ori aparatele suplimentare care trebuie 
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conectate, precum și valorile de conexiune adecvate pentru aceste componente atunci vă rugăm să cereți ajutorul unui 
specialist. Regula se aplică și în cazul în care aveți dubii legate de funcționarea ori siguranța produsului. 
 

Înainte de a pune în funcțiune un aparat trebuie în general să verificați dacă aparatul sau modulul este adecvat pentru aplicația 
respectivă. Dacă aveți nelămuriri țineți cont de instrucțiunile de utilizare al produsului (produsul care trebuie 
încărcat/automobilul/acumulatorul) și vă rugăm să vă adresați neapărat unui specialist.  
 

Vă rugăm să nu uitați că erorile de manevrare și conectare nu sunt responsabilitatea producătorului. Acest produs a fost testat 
conform normei EC 89/336/EMC (EMC din 09.11.1992, compatibilitate electromagnetică) și corespunde standardelor în vigoare. 
Nu este permisă modificarea circuitelor, respectiv utilizarea altor componente decât cele indicate de către producător.  
 

- Feriți aparatul de temperaturi extreme, vibrații puternice sau stres mecanic prelungit, toți aceștia fiind factori care pot 
dăuna aparatului. 

- Manevrați produsul cu grijă. Loviturile, șocurile sau căderea aparatului chiar și de la înălțime mică pot defecta aparatul. Un 
aparat defect nu mai poate fi pus în funcțiune, ci trebuie să fie eliminat în mod ecologic.  

- Folosiți acest aparat numai pentru acumulatoarele cu plumb indicate. 
- Acest produs nu este o jucărie și de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor. Copiii nu pot identifica pericolele asociate cu 

aparatele electrice. 
- Dacă încărcătorul sau cablurile de conectare prezintă daune nu mai folosiți acest produs. 
- La încărcarea acumulatoarelor cu plumb/acizi pot rezulta gaze explozive și care dăunează sănătății. De aceea nu încărcați 

acumulatoarele decât în spații bine aerisite. Evitați focul deschis și scânteile. 
- Nu încărcați alte tipuri de acumulatoare decât cele specificate în acest manual. 
- Evitați încărcarea acumulatoarelor cu plumb/acizi vechi, cu defecte sau profund descărcate. 
- Nu încărcați în niciun caz bateriile uscate. 
- Nu folosiți încărcătorul în aer liber. 
- În timpul utilizării acumulatorului nu folosiți bijuterii care conduc curentul electric, precum lanțuri, brățări sau inele. 
- Aveți grijă să nu intrați în contact cu acizii din acumulator. Acizii din baterie pot provoca arsuri grave! În caz de contact  cu 

acizii spălați imediat zona respectivă cu apă din belșug, iar apoi consultați un medic. 
- Dacă aparatul este folosit timp îndelungat la valoarea maximă a curentului de încărcare acesta se va încălzi. De aceea 

controlați la intervale regulate de timp procesul de încărcare și nivelul acidului, iar dacă descoperiți vreo problemă 
(supraîncălzire a acumulatorului, eliminare masivă de gaze) scoateți imediat ștecărul din priză și decuplați acumulatorul de 
la încărcător.  

- Dacă nu folosiți încărcătorul sau doriți să-l curățați scoateți ștecărul din priză și decuplați încărcătorul de la baterie. Nu 
trageți niciodată de cablul de alimentare atunci când scoateți aparatul din priză, ci numai de ștecăr.  

- Nu dezmembrați niciodată încărcătorul și nu încercați să-l reparați singur.  
 

ÎNAINTE DE PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE 
Pentru a evita disfuncționalitățile, daunele și pericolele asociate cu sănătatea umană respectați instrucțiunile de siguranță de 
mai jos: 
- Înainte de orice punere în funcțiune verificați încărcătorul și cablurile sale pentru a descoperi eventuale daune. Nu puneți 

încărcătorul în funcțiune dacă izolația cablului de alimentare sau a cablurilor de conexiune este distrusă (cablul îndoit, rupt, 
sfâșiat etc.).  

- Pentru a evita formarea condensului nu folosiți încărcătorul în condiții de îngheț sau pericol de îngheț.  
- Pentru a evita pericolul unui incendiu și a unui șoc electric feriți încărcătorul de ploaie și umiditate.  
- Evitați pătrunderea umidității în interiorul aparatului.  
- Nu acoperiți niciodată fantele de ventilație, respectiv carcasa aparatului. 
- Nu amplasați aparatul în apropierea surselor de căldură precum calorifere sau orificii pentru eliminarea aerului cald.  
- Feriți aparatul de razele directe ale soarelui, praf, vibrații și șocuri mecanice. 
- Aparatul poate funcționa numai dacă este amplasat pe o suprafață stabilă, neinflamabilă.  
- Nu folosiți aparatul în apropierea materialelor inflamabile. 
- Dacă este nevoie folosiți o bază de suport neinflamabilă (de ex. o placă groasă de porțelan sau gresie). 
- Nu instalați cablul de încărcare în apropierea materialelor inflamabile. 
- Nu amplasați în apropierea, respectiv pe sau sub aparat obiecte ușor inflamabile (lemn, cârpe, materiale textile etc.). 
- Nu îndoiți și nu instalați cablul de încărcare peste margini ascuțite. De asemenea, nu modificați, respectiv nu scurtați sau 

prelungiți acest cablu. 
- Cablurile conductoare folosite la conectarea aparatului trebuie permanent verificate înainte și după utilizare; căutați 

locurile în care cablul poate fi îndoit, sfâșiat sau rupt. Dacă descoperiți defecte scoateți imediat din funcțiune încărcătorul. 
- Nu utilizați acest produs decât în exteriorul automobilului.  
- Conexiunea cu clemele bateriei trebuie să fie stabilă și sigură. 
- Nu amplasați încărcătorul peste baterie atunci când încărcați bateria.  

 

Acest produs poate fi folosit numai pentru încărcarea acumulatoarelor și întreținerea bateriilor cu gel, EXIDE, AGM 
și cu acid.  
 



 

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

3. CONDIȚII DE FUNCȚIONARE 
- Poziția de funcționare a aparatului este arbitrară. Temperatura ambientală înconjurătoare (temperatura spațiului) nu 

trebuie să fie mai mare de 50 °C în timpul utilizării încărcătorului. 
- Fantele de ventilație, respectiv aerisire împiedică creșterea exagerată a temperaturii de funcționare și de aceea nu trebuie 

să fie blocate sau acoperite. De aceea mențineți distanță între aparat și materialele ușor inflamabile, precum cârpe de 
curățare, hârtie, materiale textile.  

- Aparatul este conceput pentru a fi folosit în spații uscate și curate. 
- Nu conectați niciodată aparatul la tensiunea de rețea imediat după ce a fost adus dintr-un spațiu rece într-unul cald. 

Condensul format în acest mod poate distruge aparatul sau există pericolul de electrocutare. De aceea lăsați aparatul să 
ajungă la temperatura camerei.  

- Dacă se formează condens lăsați aparatul cca. 2 ore fără a fi utilizat. Nu este permisă utilizarea aparatului în aer liber, 
respectiv în spații umede! 

- Feriți aparatul de umiditate, apă stropită și căldură! 
- Atunci când schimbați siguranța separați aparatul de la rețea și de la acumulator. Nu folosiți decât siguranțe cu aceeași 

valoare pentru curent și caracteristică de declanșare (T2,0 A). 
- Nu încărcați bateriile înghețate, ci lăsați-le să ajungă la temperatura camerei.  
- Nu încărcați bateriile într-o barcă sau ambarcațiune. Pentru încărcare bateria trebuie scoasă din barcă sau ambarcațiune.  
- Dacă bateria nu este manevrată în mod corespunzător (de ex. tip incompatibil de acumulator sau inversarea polarității) 

acumulatorul poate exploda ceea ce va duce la daune considerabile.  
- Păstrați distanța dintre încărcător și echipamentele de transmisie (de ex. telefoane wireless, transmițătoare pentru mode-

lism etc.), în caz contrar poate fi distorsionat procesul de încărcare, respectiv încărcătorul și acumulatorul se pot distruge.  
- Nu depozitați acumulatoarele cu plumb în apropierea surselor de căldură sau a focului deschis. 
- Nu folosiți aparatul împreună cu lichide ușor inflamabile.  
- Încărcătorul și accesoriile sale nu sunt jucării și de aceea nu au ce căuta în mâinile copiilor!  
- Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale privind protecţia la locul de muncă în 

cazul folosirii aparatelor electrice.  
- În şcoli, ateliere, şcoli de ucenici funcţionarea aparatului se face numai sub supravegherea personalului specializat. Nu 

folosiți aparatul într-un mediu în care există sau pot apărea gaze, vapori sau praf inflamabil. 
- Dacă aparatul trebuie reparat folosiți numai piese de schimb originale. În caz contrar pot rezulta daune materiale și umane.  
- Repararea aparatului poate fi realizată numai de către un specialist! 
- După utilizare separați întotdeauna aparatul de la tensiunea de alimentare.  

 

Evitați sub orice formă utilizarea aparatului în condiții ambientale vitrege precum: 
- Temperaturi ambientale mai mici de -25°C și mai mari de +50 °C 
- Gaze, vapori, praf și solvenți inflamabili 
- Umiditate relativă peste 80%, respectiv umezeală.  

 

Aparatul poate fi folosit numai în spații interioare uscate, bine ventilate și poate fi conectat numai la o priză cu împământare de 
110...230V/50-60 Hz.  
 

DISTORSIUNI 
Dacă observaţi că aparatul nu mai poate fi funcţiona în siguranţă, deconectaţi-l şi asiguraţi-vă că nu mai poate fi operat.  
Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranţă dacă: 

- prezintă daune evidente 
- nu mai funcţionează 
- părți din aparat sunt desfăcute  
- cablurile de conexiune prezintă daune evidente 
- produsul a fost depozitat în condiţii improprii o perioadă mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiţii improprii 

 

Dacă aparatul trebuie reparat folosiți numai piese de schimb originale. În caz contrar pot rezulta daune materiale și umane. 
Repararea aparatului poate fi realizată numai de către un specialist! 
Dacă descoperiți daune, ca de ex. formare de fum, pătrunderea unui lichid în interiorul aparatului etc. separați imediat aparatul 
de la alimentare și de la baterie. Eliminați imediat distorsiunea identificată.  
Pericol din cauza inversării polarității, scurtcircuit și contact cu acizii din baterie – respectați neapărat instrucțiunile de siguranță 
ale acumulatorului cu plumb.  
 

ATENȚIE! Acizii din baterie sunt puternic corozivi. Folosiți ochelari de protecție! Dacă stropii de acid intră în contact cu pielea 

sau hainele spălați imediat cu săpun și apă din belșug. În caz de contact cu pielea consultați neapărat un medic. Dacă stropii de 
acid pătrund în ochi spălați imediat cu multă apă și consultați urgent un medic.  
 

4. PREGĂTIRI PENTRU FUNCȚIONARE 
1. Aparatul se încălzește în timpul funcționării. Aveți grijă ca ventilația să fie corespunzătoare. 
2. Nu acoperiți carcasa aparatului! Nu încărcați niciodată acumulatoarele cu plumb într-un recipient închis.  
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3. Înainte de începe să încărcați acumulatoarele cu acizi scoateți dopurile celulelor. Lăsați carcasa acumulatorului să se 
aerisească timp de cca. 2 minute astfel încât să poată fi eliminate gazele inflamabile! 

4. În timpul încărcării controlați în mod regulat nivelul lichidului și adăugați lichid dacă este nevoie. Verificați nivelul lichidului 
și în timpul încărcării prelungite a acumulatorului pe timpul iernii. Dacă acumulatoarele cu plumb-acid sunt depozitate timp 
îndelungat reîncărcați-le la minim 3 luni pentru a evita descărcarea profundă. Nu scurtcircuitați niciodată contactele 
bateriei. Dacă încărcarea acumulatoarelor cu plumb-acizi durează mai mult verificați ocazional nivelul lichidului.  

5. Atunci când încărcați asigurați ventilație corespunzătoare și evitați focul deschis și scânteile! În timpul încărcării se pot 
forma gaze explozive. Țineți copiii departe de încărcător.  

6. Respectați polaritatea corectă la conectarea acumulatorului, precum și instrucțiunile de încărcare pentru respectivul 
acumulator.  

 

ATENȚIE! Evitați în principiu focul deschis și scânteile în apropierea acumulatorului ce se încarcă (pericol de explozie din cauza 

gazelor detonante). Respectați instrucțiunile de încărcare ale producătorului acumulatorului. În timpul încărcării asigurați 
ventilație suficientă și evitați focul deschis și scânteile! În timpul încărcării pot rezulta gaze explozive. Țineți copiii departe de 
încărcător în timpul funcționării!  
 

OBSERVAȚIE 
Funcționarea corectă a încărcătorului este garantată numai dacă sunt respectate toate punctele de mai sus. Dacă modificați 
arbitrar circuitele, componentele, șuntați siguranțele sau folosiți siguranțe de alt tip producătorul nu-și asumă responsabilitatea 
pentru daunele ce pot rezulta. Observația este valabilă și pentru modificarea cablului de încărcare și de alimentare, dacă 
încercați să reparați singur aparatul, dacă demontați componente, modificați cablul de încărcare, aparatul, folosiți valori 
necorespunzătoare pentru tensiune și curent, manevrați incorect aparatul, folosiți alt tip de ștecăr sau prelungiți cablul de 
încărcare.  
 

5. INSTRUCȚIUNI PRIVIND DISFUNCȚIONALITĂȚILE 
Dacă aparatul nu funcționează corespunzător verificați următoarele puncte: 

 Priza este în regulă, conduce curent? 
 Acumulatorul cu plumb conectat este descărcat sau profund descărcat? 
 Este încărcătorul conectat la polaritatea corectă la bateria cu plumb? 

Pentru a evita defectarea acumulatorului evitați neapărat descărcarea profundă a acestuia.  
 

6. CONECTAREA ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE 
Spre deosebire de încărcătoarele simple la acest produs curentul de încărcare nu are o valoare fixă, ci depinde de mai mulți 
factori. Aceștia pot fi de ex. starea de încărcare a acumulatorului, vârsta acumulatorului, tipul acumulatorului, respectiv 
capacitatea acestuia. Un alt factor important este nivelul de descărcare al acumulatorului. Dacă acumulatorul a fost descărcat 
considerabil la începutul încărcării acesta va avea nevoie de un curent de încărcare mare (max. 1,6 A) care scade după scurt 
timp. Astfel odată cu creșterea tensiunii acumulatorului scade curentul de încărcare. 
 

Timpul de încărcare până la atingerea tensiunii de final de încărcare depinde de mai mulți factori, ca de ex.: 
- Capacitatea (cu cât aceasta este mai mare, cu atât mai lungă este perioada de încărcare) 
- Tipul de acumulator 
- Starea de încărcare a acumulatorului (plin, parțial încărcat sau descărcat) 
- Temperatura ambientală 
- Starea generală (vârsta) a acumulatorului.  

 

Încărcarea depinde de starea de încărcare a acumulatorului: parțial sau complet descărcat. Aparatul poate rămâne permanent 
conectat la acumulator, dar temperatura ambientală nu trebuie să fie mai mare de +50 °C!  
Dacă acumulatorul este conectat la polaritatea inversată încărcătorul semnalizează acest lucru prin ledul roșu Polaritate 
 

OBSERVAȚIE 
În mod normal la încheierea încărcării (acumulatorul este complet încărcat) se stinge ledul galben Încărcare. În cazul 
acumulatoarelor mai vechi sau cu capacitate mare se poate întâmpla ca acumulatorul să aibă o autodescărcare prea mare (cca. 
1% din capacitatea acumulatorului), iar încărcătorul să nu recunoască acest curent mare de întreținere drept ciclu final de 
încărcare (ledul galben nu se stinge). În acest caz încărcătorul funcționează drept buffer pentru a compensa autodescărcarea 
acumulatorului.  
 

 ÎNCĂRCAREA BATERIILOR MONTATE ÎN MAȘINĂ 
Dacă bateria este încărcată atunci când este montată în mașină asigurați-vă înainte de orice că toți consumatorii sunt opriți, ca 
de ex. aprinderea, radio, lumina, telefon, încărcătoare pentru telefoane mobile etc. Dacă este nevoie demontați și decuplați 
acumulatorul cu plumb. Separați întotdeauna încărcătorul de la rețea înainte de a conecta sau deconecta bateria. În funcție de 
tipul de acumulator de încărcat setați comutatorul culisant de pe încărcător în poziția 6V, 8V sau 12 V. Înainte de încărcare citiți 
instrucțiunile de utilizare și de avertizare pentru baterie și automobil!  
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Dacă există scoateți dopurile celulelor acumulatorului cu plumb. În timpul încărcării în interiorul acumulatorului crește 
presiunea, iar aceasta trebuie să poată fi eliminată.  
 

 ÎNCĂRCAREA UNEI BATERII MONTATĂ ÎN MAȘINĂ CU MINUSUL LA MASĂ 
Prima dată conectați clema roșie de încărcare la polul plus al bateriei și clema neagră de încărcare (minus) la șasiul 
automobilului. Aveți grijă ca aceste cleme să nu fie conectate în apropierea bateriei sau conductei de alimentare cu benzină. 
După încărcare decuplați prima dată conexiunea la caroserie și apoi la baterie.  
 

 CONECTAREA ȘI ÎNCĂRCAREA UNEI BATERII CARE NU ESTE MONTATĂ ÎN MAȘINĂ 
Conectați clema roșie de încărcare la polul pozitiv și clema neagră de încărcare la polul minus al bateriei (nu uitați să selectați 
tensiunea de încărcare). După ce ați verificat dacă cablul de încărcare a fost conectat la polaritatea corectă introduceți cablul de 
alimentare al încărcătorului într-o priză intactă de perete, care corespunde normelor VDE. Aparatul începe automat procesul de 
încărcare. Acest lucru este semnalizat prin ledul Încărcare. Dacă se aprinde ledul roșu Polaritate controlați imediat polaritatea 
clemelor și modificați-o.  
 

Atenție! Dacă bateria este defectă opriți încărcarea 
Semne ale unei baterii defecte: 
- Miros de gaz în încăpere 
- La atingerea bateriei se pot detecta temperaturii diferite ale celulelor individuale  
- Deformări mecanice sau termice ale carcasei bateriei sau încărcătorului 
- Nivel diferit al lichidului în celule, respectiv scurgeri de lichid 
- Respectați instrucțiunile de siguranță ale bateriei și automobilului. 
- Încărcătorul funcționează la o temperatură ambientală cuprinsă în intervalul -25°C și +50 °C. Valorile de temperatură și 

parametrii compatibili cu acumulatorul de încărcat se preiau din datele tehnice ale producătorului acumulatorului.  
 

 DECUPLAREA ÎNCĂRCĂRII 
Încărcătorul este echipat cu funcția decuplarea automată a încărcării, care oprește automat încărcarea la atingerea tensiunii de 
încărcare de final; după aceea aparatul intră automat în modul de întreținere.  
 

7. INFORMAȚII PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 
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 împreună cu gunoiul menajer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/217, Oradea, România) şi H-Tronic GmbH (Industriegebiet - Dienhof 11, 
92242, Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înştiinţare prealabilă. 
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