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1. Utilizare 
Alimentatorul  este  destinat  operării  consumatorilor  de 
joasă tensiune cu o tensiune de operare de la 1,5 până la 15 
V/DC prin intermediul mufelor de siguranță de 4 mm. 
Consumul de curent al consumatorului conectat nu trebuie 
să depăşească 1,5 A. Dacă această valoare este depăşită, e 
posibil  ca  alimentatorul  să  fie  supraîncărcat.  În  cazul 
suprasarcinii,  cauzată  de  exemplu  de  un  scurtcircuit  sau 
exces  de  curent  consumat,  alimentatorul  va  fi  scos  din 
funcțiune  pentru  a  se  evita  deteriorarea.  După  ce  cauza 
suprasarcinii a fost eliminată, alimentatorul poate fi pus din 
nou în funcțiune. 
Alimentatorul  se  încadrează  în  clasa  de  protecție  I. 
Conectarea  la priză a aparatului este permisă exclusiv  la 
prize cu protecție împământare şi cu un voltaj AC de 230 V 
50 Hz. 
Acest produs este  în concordanță cu cerințele europene  şi 
naționale  referitoare  la  compatibilitatea  electromagnetică 
(EMC). Conformitatea CE a  fost verificată  iar declarațiile  şi 
documentele relevante se află la producător. 
Conversia  şi/sau modificarea neautorizată a produsului nu 
este acceptată din motive de siguranță şi avizări (CE). Orice 
altă  utilizare  decât  cea  descrisă  în  aceste  instrucțiuni  nu 
este  permisă,  putând  duce  la  deteriorarea  produsului  şi 
poate  provoca  riscuri  asociate  precum  scurtcircuite, 
incendii,  şocuri  electrice,  etc.  Vă  rugăm  citiți  cu  atenție 
instrucțiunile de utilizare şi păstrați‐le pentru uz ulterior. 
 
2. Instrucțiuni de siguranță 

Nu ne asumăm nicio  răspundere pentru daunele 
corporale  sau  materiale  rezultate  în  urma 
utilizării  necorespunzătoare  sau  nerespectării 
acestor  instrucțiuni  de  utilizare.  În  asemenea 
cazuri garanția devine nulă! 
Iconița  cu  semnul  exclamării  indică  informații 
importante  în  cadrul  instrucțiunilor  de  utilizare. 
Citiți  cu  atenție  instrucțiunile  de  utilizare  în 
întregime  înainte  de  a  utiliza  produsul,  în  caz 
contrar existând risc de pericole. 

Acest produs a părăsit fabrica în stare perfectă. 
Rugăm utilizatorul să respecte instrucțiunile de siguranță şi 
atenționările din aceste acest manual de utilizare pentru a 
păstra  produsul  în  această  stare  şi  pentru  a  asigura 
operarea sa în condiții de siguranță. Atenție la următoarele 
simboluri:  

Atenție! Citiți instrucțiunile de utilizare! 
Acest produs a  fost realizat  în conformitate cu avizul CE  şi 

îndeplineşte  cerințele  europene  şi  naționale  în 
vigoare. 
Punct de conectare pentru conductorul de protecție 
intern; acest şurub/contact nu trebuie desfăcut. 
Destinat  exclusiv  pentru  utilizarea  în  încăperi 
uscate. 

 
Siguranța personală 
• Acest  produs  nu  este  o  jucărie  şi  nu  trebuie  lăsat  la 

îndemâna copiilor! 
• Alimentatorul nu este destinat utilizării asupra ființelor 

umane sau asupra animalelor. 
 
Siguranța produsului 
• Acest produs nu trebuie deschis. Deschiderea carcasei 

sau  îndepărtarea unor piese – cu excepția cazurilor  în 
care puteți face acest lucru manual – poate determina 
expunerea unor componente conducătoare de curent. 
Condensatorii  din  interiorul  aparatului  ar  mai  putea 
stoca  curent  electric,  chiar  dacă  aparatul  a  fost 
deconectat de la toate sursele de tensiune. 

• În  cazul  utilizării  împreună  cu  alte  dispozitive, 
respectați  instrucțiunile  de  siguranță  şi  utilizare  a 
aparatelor conectate, precum  şi  instrucțiunile  regăsite 
în acest manual de utilizare. 

• Nu atingeți niciodată produsul dacă aveți mâinile ude 
sau umede. Risc de electrocutare! 

• Alimentatorii  şi  consumatorii  conectați  nu  trebuie 
utilizați nesupravegheați. 

• Utilizați exclusiv siguranțe de tipul indicat. Este absolut 
interzisă  utilizarea  siguranțelor  reparate.  Evitați 
folosirea conductoarelor metalice neizolate. 

• În medii  industriale  trebuie  respectate  regulamentele 
de siguranță în vigoare. 

• Alimentatoarele utilizate  în  şcoli  şi ateliere nu  trebuie 
folosite  decât  sub  supravegherea  unui  personal 
calificat şi responsabil. 

• Aparatul  se  încălzeşte  în  timpul  utilizării.  Asigurați  o 
ventilație  corespunzătoare.  Nu  acoperiți  carcasa!  Nu 
atingeți  componenta  de  răcire  situată  pe  partea 
dorsală atunci când aparatul este  în funcțiune. Risc de 
arsuri! 
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• Nu puneți niciodată aparatul în funcțiune imediat după 
ce  acesta  a  fost  adus  dintr‐un mediu  cu  temperaturi 
scăzute  într‐unul  cu  temperaturi  ridicate.  Condensul 
format ar putea distruge aparatul. Lăsați aparatul scos 
din  funcțiune  şi  aşteptați  până  când  acesta  ajunge  la 
temperatura camerei. 

• În  cazul  utilizării  în  conjuncție  cu  alte  dispozitive, 
respectați  instrucțiunile de utilizare şi  instrucțiunile de 
siguranță a aparatelor conectate. 

• Produsul  nu  trebuie  expus  la  şocuri  mecanice 
puternice. 

• Produsul nu trebuie expus direct  la soare, temperaturi 
ridicate, vibrații puternice sau umezeală. 

• Nu  este  permisă  utilizarea  produsului  în  condiții 
neprielnice. Condițiile neprielnice includ:  

• Umezeală sau umiditate excesivă 
• Praf, gaze, vapori sau solvenți inflamabili 
• Furtuni  electrice  sau  alte  condiții  similare 

precum  câmpuri  electrostatice  puternice, 
etc. 

• Dacă sunt motive care v‐ar determina să considerați că 
utilizarea  în condiții de siguranță nu mai este posibilă, 
deconectați imediat aparatul şi asigurați‐vă de faptul că 
utilizarea neintenționată nu este posibilă.  

• Utilizarea  în condiții de siguranță nu mai este posibilă 
în cazul: 

• Produsul este în mod evident deteriorat. 
• Produsul nu mai funcționează. 
• Produsul  a  fost  depozitat  o  perioadă 

îndelungată în condiții necorespunzătoare. 
• Produsul  a  fost  supus  la  stres mecanic  pe 

durata transportului. 
 
Diverse 
• Lucrările de service, modificările şi reparațiile trebuie 

să  fie  realizate  de  către  un  specialist  /  atelier 
specializat. 

• Dacă  aveți  orice  fel  de  întrebări  care  nu  sunt 
elucidate în aceste instrucțiuni de utilizare, contactați 
serviciul nostru tehnic. 
 

3. Elementele aparatului 

 
1. Lumina de semnalizare funcționare 
2. Buton  de  punere/scoatere  din  funcțiune  a  alimenta‐

torului (ON/OFF) 
3. Mufă de siguranță 4 mm (pol minus) 
4. .Mufă de siguranță 4 mm (pol plus) 
5. Buton de control a tensiunii de ieşire de la 1,5 la 15 V 
6. Afişaj analog tensiune de ieşire DC 

 
7. Corp  de  răcire  situat  în  partea  posterioară;  se 

încălzeşte în timpul funcționării!  
8. Conexiune contact de protecție (parte posterioară) 
9. Suport  siguranță  pentru  alimentare  (parte 

posterioară) 
 

4. Descrierea funcționării 
Ieşirea DC a alimentatorului este galvanic  separată  şi este 
dotată cu protecție la scurtcircuit.  
Tensiunea de ieşire poate fi ajustată de la 1,5 V la 15 V DC 
cu  ajutorul  butonului  rotativ  de  control  a  tensiunii  (5); 
setarea  unei  valori  limită  pentru  curent  nu  este  posibilă. 
Tensiunea  de  ieşire  utilizată  momentan  este  indicată  de 
voltmetru (6). Conexiunea DC este posibilă prin intermediul 
a 2 mufe de siguranță colorate, de 4 mm (3 şi 4). 
Alimentatorul dispune de răcire prin convecție; asigurați‐vă 
că aparatul dispune de ventilație şi spațiu suficient. 

Alimentatorul este dotat cu un circuit care asigură 
protecție  la  supraîncărcare.  Acest  circuit  este 
activat  atunci  când  nivelul  maxim  de  curent 
permis  este  depăşit  datorită  unei  supraîncărcări 
sau  scurtcircuit.  Circuitul  va  reduce  electronic 
tensiunea de ieşire pentru a preveni deteriorarea 
alimentatorului. 

 
5. Punerea în funcțiune  
Generalități 
Pentru punerea în funcțiune a alimentatorului aveți nevoie 
de  un  cablu  de  alimentare  cu  un  ştecăr  cu  protecție  la 
contact (acesta nu este  inclus). Conectați cablul  la  intrarea 
IEC  situată  pe  partea  laterală  a  alimentatorului  şi 
introduceți ştecărul într‐o priză cu împământare. 

Alimentatorul  nu  este  un  încărcător.  Pentru  a 
încărca bateriile, utilizați  încărcătoare  corespun‐
zătoare cu protecție la supraîncărcare.  

 
Ajustarea tensiunii de ieşire 
• Asigurați‐vă că niciun consumator nu este conectat  la 

alimentator. 
• Puneți  în  funcțiune  alimentatorul  cu  ajutorul 

butonului  (2);  indicatorul  (1)  care  semnalizează 
punerea  în  funcționare  a  aparatului  ar  trebui  să  se 
aprindă. 

• Ajustați tensiunea dorită cu ajutorul butonului rotativ 
de  control  a  tensiunii  DC  (5).  Puteți  monitoriza 
tensiunea de ieşire pe afişaj (6). 
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Conectarea unui consumator 
• Asigurați‐vă că ați scos din funcțiune consumatorul. 
• Verificați  dacă  a  fost  setată  tensiunea  de  ieşire 

corectă. 
• Conectați borna pozitivă (+) a consumatorului la mufa 

roşie marcată  cu  „+”  (4)  iar  borna  negativă  la mufa 
albastră marcată cu „‐” (3). 

• Conexiunea se realizează cu mufe standard de 4 mm. 
 

Asigurați‐vă  că  ați  scos  din  funcțiune 
consumatorul  atunci  când  îl  conectați  la 
alimentator.  Un  consumator  care  se  află  în 
funcțiune  poate  produce  scântei  când  este 
conectat la mufe. Acest lucru poate deteriora atât 
mufele, precum şi cablurile conectate. 

 
6. Întreținere şi curățare 
Cu  excepția  înlocuirii  siguranței  şi  a  curățirii  ocazionale, 
alimentatorul  nu  necesită  întreținere.  Pentru  a  curăța 
produsul, utilizați un material curat, fără scame, antistatic şi 
uşor umezit,  fără a  folosi niciun agent abraziv,  chimic  sau 
care conține solvenți. 
Atenție: Deconectați întotdeauna aparatul din priză înainte 
de a‐l curăța. 

 
7. Înlocuirea siguranței 
Dacă  punerea  în  funcțiune  a  alimentatorului  nu mai  este 
posibilă,  siguranța  este  probabil  defectă.  Procedați  astfel 
pentru înlocuirea siguranței: 

• Scoateți din funcțiune alimentatorul şi deconectați 
toate cablurile. Scoateți din priză aparatul. 

• Utilizând  o  şurubelniță  corespunzătoare,  scoateți 
un  pic  suportul  siguranței  (9)  aflat  pe  partea 
laterală  a  aparatului  şi  rotiți‐l  în  sensul  invers 
acelor de ceasornic. 

• Înlocuiți siguranța defectă cu o nouă siguranță de 
precizie  (5  X  20  mm)  din  aceeaşi  categorie  de 
tensiune şi curent: T 0,5 A/250 V (siguranță inertă). 

• În  timp  ce  împingeți,  rotiți  siguranța  în  sensul 
invers  acelor  de  ceasornic  înapoi  în 
compartimentul corespunzător. 
 

8. Soluționarea problemelor 
Cumpărând  acest  alimentator,  ați  achiziționat  un  produs 
dotat cu tehnologie de ultimă oră pe care vă puteți baza.  
Totuşi, este posibil să apară probleme sau defecte. 
Aşadar, dorim să vă oferim aici o modalitate de soluționare 
a posibilelor probleme: 
 
Problema  Soluția 
Lumina de 
semnalizare 
nu 
funcționează. 

Este pană de curent? 
• Verificați priza de curent 
• Verificați  dacă  ştecărul  este  bine 

băgat în priză. 
• Verificați siguranța din aparat. 

Este echipamentul electric supraîncărcat?
• Deconectați  toate  aparatele  conec‐

tate şi verificați specificațiile tehnice. 
Echipamentele 
conectate nu 
funcționează. 

S‐a selectat tensiunea de  ieşire corespun‐
zătoare? 
S‐a setat corect polaritatea? 

Este echipamentul electric supraîncărcat? 
• Verificați  specificațiile  tehnice  ale 

consumatorilor 
     

Orice  alte  reparații  decât  cele  descrise mai  sus 
trebuie  efectuate  exclusiv  de  un  tehnician 
autorizat.  
Verificați  în  mod  regulat  siguranța  tehnică  a 
aparatului, de exemplu daune ale carcasei, etc. 
În cazul modificărilor sau reparațiilor neautorizate 
ale aparatului, garanția va deveni nulă. 

 
9. Evacuarea deşeurilor 
În  scopul  ocrotirii  şi  îmbunătățirii  calității  mediului 
înconjurător,  al  protejării  sănătății  omului  şi  al  utilizării 
resurselor  naturale  cu  prudență  şi  în  mod  rațional, 
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  roți  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.  
 
10. Date tehnice 
Tensiune intrare    230 V/ 50 Hz (+/‐ 10%) 
Putere      60 VA max. 
Curent ieşire    1,5 V  (+/‐ 0,2 V)  ‐ 15 V  (+/‐20%) 
DC 
Curent ieşire max.  1,5 A 
Amplitudine reziduală  < 10 mV rms 
Răspuns la schimbarea sarcinii 0‐100%: 230 mV 
Siguranța (5 x 20 mm)  Siguranță inertă de 0,5 A / 250 V 

(siguranță de precizie 5 x 20 mm) 
Temperatură operare  +5° C până la +40° C  
Umiditate relativă aer  max. 85%, fără condens 
Clasă de protecție  1 
Dimensiuni (L x l x Î)  aprox. 135 x 88 x 167 (mm) 
Greutate:    aprox. 1,9 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare reprezintă o publicație a 
German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) 
şi Voltcraft® (Lindenweg 15, D‐92242 Hirschau, Germania). 

www.germanelectronics.ro 
Toate drepturile, inclusiv traducerea, sunt rezervate. 
Reproducerea integrală sau parțială, prin orice metode, 
cum ar fi fotocopierea, filmarea sau capturarea în sisteme electronice de procesare a datelor, 
necesită aprobarea prealabilă din partea German Electronics SRL sau Voltcraft Germania. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reprezintă datele tehnice ale produsului în momentul tipăririi. 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică în procesul de fabricație. 

© 2011 Voltcraft & German Electronics

 




