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MANUAL DE UTILIZARE 
 
 

Acest manual de utilizare însoțește produsul. Manualul include instrucţiuni importante privind punerea în funcţiune 
şi operarea produsului. Înmânaţi acest manual şi altor persoane, cărora le puneţi la dispoziţie produsul. 
Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare.  
 
 

Introducere 
Stimate client, 
Acest produs este un adaptor alimentator auto sincronizat construit conform celor mai noi standarde tehnice. 
Aparatul este testat din punct de vedere al compatibilității electromagnetice și îndeplinește cerințele naționale și europene. 
Declaraţia de conformitate şi documentaţia necesară se află în posesia producătorului. 
 

Pentru a păstra intactă funcţionalitatea aparatului şi pentru a putea folosi produsul în siguranţă respectaţi întocmai 
instrucţiunile prezentate în acest manual! 
 

Domenii de utilizare 
Convertirea tensiunii continue de 12 V (10.5 până la 14,4 V) de la o baterie 12 VDC în 1,5 VDC sau 3 VDC sau 4,5 VDC sau 6 VDC 
sau 7,5 VDC sau 9 VDC (comutabil) pentru alimentarea aparatelor/consumatorilor de mică tensiune cu valori corespunzătoare 
pentru tensiunea nominală și un consum max. de curent de 1,2 A (= 1200 mA). 
Convertirea tensiunii continue de 24 V (21 până la 28,8 V) de la o baterie 24 VDC în 1,5 – 12 VDC pentru alimentarea 
consumatorilor mici cu un consum de curent nominal de max. 1200 mA (= 1,2 A).  
Nu este permisă funcționarea cu tensiune alternativă. 
Nu este permisă utilizarea adaptorului alimentare auto în aer liber, respectiv în spații umede. 
Orice altă întrebuinţare, în afara celor menţionate deja, duce la defectarea produsului; în plus există şi alte pericole, precum 
incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Aparatul nu are voie să fie modificat sau reconfigurat. Respectaţi întocmai 
instrucţiunile de siguranţă!  
 

Ilustrație 

 
1. Ștecăr pentru mufa brichetei auto 
2. Adaptor cu (2a) indicator funcționare (led) și (2b) comutator pentru tensiunea de ieșire 
3. Cablu cu mufă pentru fișa de joasă tensiune inclusă în colet  
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Instrucțiuni de siguranță 
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! Pentru a păstra această stare şi a garanta operarea sigură a aparatului vă rugăm să respectaţi toate 
instrucţiunile de siguranţă incluse în acest manual.  

 

Pentru utilizarea, respectiv funcționarea adaptorului alimentare auto într-un automobil, vehicul sau remorcă cereți informații de 
la producătorul acestor vehicule. Cablurile adaptorului și adaptorul nu au voie să fie instalate în apropierea unui sistem de 
siguranță precum de ex. airbag, centură de siguranță, ABS etc. Cereți sfaturi în acest sens de la producătorul sau comerciantul 
autovehiculului pentru a evita distorsionarea acestor sisteme de către adaptorul alimentare auto.  
Produsul și accesoriile sale nu trebuie lăsate la îndemâna 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. 
Puneți adaptorul alimentare auto în funcționare numai dacă carcasa este închisă și bine înșurubată.  
Dacă transportaţi produsul dintr-un spaţiu rece într-unul cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta aparatul; în plus în 
aceste condiţii există şi pericolul electrocutării! De aceea lăsaţi aparatul la temperatura camerei, uneori chiar mai multe ore, 
înainte de a-l folosi. 
Nu acoperiți fantele de ventilație. Plasați aparatele pe suprafețe dure și neinflamabile și asigurați o ventilație corespunzătoare. 
Răcirea aparatelor are loc în principal prin convecție. 
Pentru a împiedica distrugerea componentelor electronice din interiorul aparatului evitaţi următoarele condiţii de mediu 
nefavorabile în timpul funcționării produsului: 

- umezeală sau umiditate ridicată (>80% umiditate relativă, fără condens) 
- acţiunea directă a razelor de soare 
- căldură extremă (peste 50 °C) 
- praf sau gaze, vapori ori solvenţi inflamabili 
- câmpuri magnetice puternice, ca cele din apropierea maşinilor sau difuzoarelor sau încărcările electrostatice  

Păstrați distanța între echipamentele de emisie (telefoane wireless, telecomenzi pentru machete) și adaptorul alimentare auto, 
căci emisia poate duce la interferențe.  
Nu conectați la ieșirea aparatului acumulatoare căci această ieșire nu are protecție la inversarea polarității și astfel aparatul se 
poate distruge. 
Nu depășiți valoarea minimă de 10,5 VDC pentru tensiunea de intrare! 
Nu depășiți valoarea maximă de 28,8 VDC pentru tensiunea de intrare! 
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 
- produsul a fost depozitat în condiţii improprii o perioadă mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiţii improprii 

 

Descrierea funcționării 
Adaptorul alimentare auto permite funcționarea consumatorilor de joasă tensiune, ca de ex. walkman/discman sau aparate 
radio și HiFi portabile la o baterie/rețea de 12 – 24 VDC. Tensiunea continuă este redusă/convertită cu ajutorul unui circuit IC 
sincronizat în tensiune continuă de 1,5 VDC, 3 VDC, 4,5 VDC, 6 VDC, 7,5 VDC, 9 VDC (ieșire 12 V numai la tensiune de funcționare 
24 V).  
Convertorul DC/DC lucrează cu o frecvență de la cca. 10 kHz la cca. 60 kHz (în funcție de tensiunea de ieșire) și are protecț ie la 
suprasarcină și scurtcircuit (siguranță rapidă 2 A în ștecăr). 
Randamentul este de cca. 90%. 
Curentul maxim de ieșire este de 1200 mA, la fel ca și la funcționare 12 V.  

 

Evitați inversarea polarității cablurilor de conexiune, ceea ce înseamnă să nu inversați niciodată ”+” cu ”-”. În caz 
contrar se va defecta produsul sau consumatorul conectat ori bateria legată la intrare. 

 

Conexiunea/punerea în funcțiune, înlocuirea siguranței 
 

a) Conexiunea/punerea în funcțiune 
Conectați adaptorul la rețeaua de bord de 12 VDC sau 24 VDC. Respectați instrucțiunile producătorului bateriei atunci când 
conectați/utilizați bateria. Durata de funcționare a adaptorului depinde în fond și de starea de încărcare și de vârsta, respect iv 
starea bateriei (nivelul de acid la acumulatoarele cu acid-plumb). Nu uitați că dacă temperatura ambientală este coborâtă 
trebuie să luați în calcul o pierdere a capacității chiar și în cazul bateriilor noi (la 0°C cca. -25%).  
Instalați/plasați adaptorul numai pe o suprafață greu inflamabilă. Pentru a asigura circulația aerului mențineți o distanță de 
minim 100 mm. Nu acoperiți niciodată fantele de aerisire/nervurile de răcire pentru a evita acumularea căldurii.  



 

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

Cum procedați când conectați un consumator: 
Înainte de a conecta un consumator separați adaptorul DC/DC de la baterie. Recomandăm montarea unui întrerupător de 
putere corespunzătoare (putere conectată min. 2A) între baterie și adaptor. 
Conectați consumatorul numai dacă este oprit (astfel evitați formarea de scântei!). Verificați: 

- setarea corectă a tensiunii: setarea folosită la adaptor trebuie să corespundă cu tensiunea de intrare DC a 
consumatorului. 

- polaritatea de intrare (+ și -) a consumatorului (plus în interior și minus în exterior sau invers?) 
- secțiunea conductorului. 

 

Convertorul funcționează numai cu tensiunea continuă. Tensiunea alternativă la intrare duce la distrugerea 
aparatului. 
În timpul funcționării asigurați ventilația corespunzătoare a convertorului, căci acesta se încălzește puternic sub 
sarcină nominală. Atenție! Pericol de arsuri!  
Nu acoperiți niciodată fantele de aerisire/nervurile de răcire, căci se va acumula căldura care va duce la defectarea 
convertorului.  

 

b) Înlocuirea siguranței 
Nu folosiți decât siguranțe de tipul specificat și cu valorile precizate pentru curentul nominal. Nu este permisă 
utilizarea de siguranțe reparate, respectiv șuntarea suportului siguranței. 
 

Dacă ledul de control de pe aparat nu se aprinde se poate ca siguranța din ștecăr să fie defectă. Procedați astfel: 
- separați adaptorul alimentare auto de la baterie și consumator. 
- deșurubați capacul siguranței de pe fișa brichetei auto 
- demontați siguranța defectă și înlocuiți-o cu una de același tip și cu aceleași caracteristici de declanșare.  
- înșurubați capacul siguranței pe fișă.  

 

Eliminarea deșeurilor 
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. 
 

Întreținerea 
Produsul nu are nevoie de întreținere cu excepția curățării ocazionale a carcasei, a orificiilor de ventilație/nervurilor de răcire și a 
cablurilor de conexiune, respectiv a schimbării siguranței. Pentru curățare folosiți o cârpă curată, uscată, antistatică și care nu 
lasă scame.  
 

Nu folosiți pentru curățarea aparatului soluții pe bază de carbon sau benzină, alcool sau similar. În caz contrar 
aceste substanțe vor ataca suprafața produsului. În plus vaporii rezultați sunt explozivi și dăunători sănătății. Nu 
folosiți nici unelte ascuțite, șurubelnițe sau perii metalice sau similar.  

 

Date tehnice 
Tensiune de funcționare:   12 -24 VDC 
Domeniu tensiune de funcționare:  min. 10,5 VDC până la max. 28,8 VDC 
Siguranță (în ștecăr):   2 A rapidă/250 V, 6 x 30 mm 
Curent nominal intrare/ieșire:  max. 1,2 A 
Valori tensiune de ieșire (comutabile) în funcție de curentul de sarcină (al consumatorului): 

Tensiune de ieșire Toleranță (fără sarcină/sarcină nominală) 
 1,5 V/DC    ±0,2 V 
 3 V/DC    ±0,2 V 

4,5 V/DC    ±0,2 V 
6 V/DC    ±0,2 V 
7,5 V/DC    ±0,2 V 
9 V/DC    ±0,2 V 
12 V/DC (cu alimentare > 24 V/DC) ±0,2 V 

Dimensiuni ștecăr adaptor:  v. marcajele de pe ștecăr 
Greutate:    cca. 290 g 
Dimensiuni (L x l x Î):   60 x 122 x 50 mm (fără cabluri de conexiune)  
 
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. 
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