
 

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

MANUAL DE UTILIZARE 
 

 
 

TESTER PENTRU BATERII BUTON ALCALINE ŞI LITIU 
Cod produs 250455 

Versiune 02/12 

 

 
 
DOMENII DE UTILIZARE 
Acest produs se utilizează pentru a verifica starea de încărcare a bateriilor buton. Indică tipul şi starea de încărcare a unei baterii 
buton.  
Din motive de siguranţă şi licenţă (CE) transformarea şi/sau modificarea neautorizată a produsului sunt interzise. Utilizarea în 
alte scopuri decât cele descrise mai sus poate duce la deteriorarea produsului şi în plus implică riscuri suplimentare precum 
scurtcircuit, incendiu, electrocutare etc. Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi păstraţi-le. Dacă daţi produsul mai departe 
altcuiva, înmânaţi-i întotdeauna şi instrucţiunile de utilizare. 
 

 
CONŢINUTUL COLETULUI 

 Tester pentru baterii buton 

 Baterie buton CR1620 

 Instrucţiuni de utilizare
 

 
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ 

 
 

Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi respectaţi în special instrucţiunile de siguranţă. Nu ne asumăm 
responsabilitatea pentru daunele materiale sau umane cauzate de nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă şi 
a informaţiilor referitoare la utilizarea corectă a produsului cuprinse în acest manual. În astfel de cazuri se 
pierde dreptul la garanţie. 
a) Persoane / Produs 

 Acest aparat nu este o jucărie. Nu îl lăsaţi la îndemâna copiilor sau animalelor de companie. 

 Evitaţi expunerea aparatului la temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, şocuri puternice, umiditate 
crescută, umezeală, vapori, solvenţi sau gaze inflamabile. 

 Manevraţi produsul cu grijă. Şocurile, loviturile sau căderile, chiar de la o înălţime mică, îl pot deteriora. 
b) Baterii / acumulatoare 

 Respectaţi polaritatea corectă atunci când instalaţi bateria. 

 Dacă aparatul nu urmează să fie utilizat o perioadă mai lungă de timp, scoateţi bateria pentru a preveni 
daunele cauzate de scurgeri. Bateriile/acumulatoarele defecte sau care curg pot cauza arsuri acide dacă intră 
în contact cu pielea. Aşadar, purtaţi mănuşi de protecţie corespunzătoare atunci când manipulaţi 
baterii/acumulatoare deteriorate. 

 Nu lăsaţi bateriile/acumulatoarele la îndemâna copiilor. Nu lăsaţi bateriile/acumulatoarele nesupravegheate 
deoarece ar putea fi înghiţite de copii sau animale de companie. 

 Nu demontaţi bateriile/acumulatoarele, nu le scurtcircuitaţi şi nu le aruncaţi în foc. Nu reîncărcaţi niciodată 
bateriile nereîncărcabile. Risc de explozie. 

c) Diverse  

 Dacă aveţi dubii cu privire la modul de utilizare, siguranţa sau conectarea aparatului, contactaţi un specialist. 

 Lucrările de întreţinere, reglajele şi reparaţiile trebuie efectuate numai de către un specialist sau la un atelier 
specializat. 

Dacă aveţi dubii în legătură cu siguranţa şi modul de utilizare corectă sau dacă aveţi întrebări ale căror răspunsuri nu se găsesc în 
aceste instrucţiuni de utilizare, contactaţi un specialist. 
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UTILIZAREA 
1. Deschideţi compartimentul bateriei de pe spatele produsului împingând capacul acestuia în direcţia săgeţii. Introduceţi 

bateria buton CR1620 respectând polaritatea corectă. Polul pozitiv al bateriei buton trebuie să fie orientat în afară. Închideţi 
la loc capacul compartimentului bateriei. 

2. Fixaţi cureaua de mână pe produs. 
3. Aparatul porneşte automat. Pentru a testa o baterie buton introduceţi-o pe contactul de apăsare directă respectând 

polaritatea corectă. Asiguraţi-vă că faţa exterioară a bateriei buton atinge contactul metalic de deasupra contactului de 
apăsare directă.  

4. Apăsaţi în jos bateria buton. Ledurile 1 până la 5 vor indica starea de încărcare a bateriei buton: 
- 5 leduri se aprind atunci când bateria este complet încărcată. 
- 2 – 4 leduri se aprind atunci când puterea bateriei scade. 
- 1 led se aprinde atunci când bateria este foarte descărcată. 

5. Ledul CR sau LR se aprinde pentru a indica tipul bateriei buton: 
- Baterie alcalină de 1,5 V (LR) sau baterie cu litiu de 3 V (CR) 

 
 

ELIMINAREA 
a) Produs  

 

Dispozitivele electronice sunt deşeuri reciclabile şi nu trebuie eliminate laolaltă cu gunoiul menajer. 
Eliminaţi produsul devenit inutilizabil conform reglementărilor legale în vigoare. 
Îndepărtaţi bateriile/acumulatoarele instalate şi eliminaţi-le separat de produs.  

 
b) Baterii/acumulatoare 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea privind regimul bateriilor) să returneze bateriile / acumulatoarele uzate. 
Aruncarea lor laolaltă cu deşeurile menajere este interzisă. 

 
 

Bateriile şi acumulatoarele care conţin substanţe periculoase sunt marcate prin simbolul de alături care indică 
faptul că aruncarea lor în locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru 
respectivele metale grele sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb (marcajul se găseşte pe 
baterie/acumulator, de ex. dedesubtul simbolului pubelei ilustrat în stânga). 
Puteţi returna bateriile/acumulatoarele uzate, gratuit, la orice punct de colectare din localitatea dvs. sau în 
magazinele care comercializează baterii/acumulatoare. 

Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător! 
 
 

DATE TEHNICE 
Tip baterie........................ CR1620 
Dimensiuni (Ø x Î)............. 39,8 x 13 mm 
Greutate............................ 20 g  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, 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 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. 

© 2013 Voltcraft® & German Electronics SRL (ediţia în limba română)           
Toate drepturile rezervate 
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
 

 
Producătorul:   Conrad Electronic SE 
Titularul licenţei:   Conrad Electronic SE 
Adresa:    Str. Klaus-Conrad 1,  
     D-92240 Hirschau, Germania 
 
 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
 
Tipul echipamentului:  TESTER PENTRU BATERII BUTON ALCALINE ŞI LITIU, VOLTCRAFT 
 
Model:    SZ-BCT2010 
 
Cod produs:   250455 
 
 
este în conformitate cu următoarele directive şi standarde sau regulamente: 
 
 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 55022: 2006 +A1: 2007;  
EN 55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003; 
 
Directiva RoHS 2002/95/EC 
 
 
Marcaj CE pe produs: 

 
 
 
 
 
 
 
Hirschau, 13 ianuarie 2012 
Locul şi data emiterii     Numele şi semnătura producătorului/reprezentantului autorizat 


