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MANUAL DE UTILIZARE 

ÎNCĂRCĂTOR ACUMULATORI PB 
AL600PLUS 

Cod produs: 512315 

 
 
Unul dintre cele mai moderne și inteligente aparate pentru 
încărcarea, testarea și diagnoza bateriilor cu plumb de 2 V, 6 
V și 12 V, ca de ex. bateriile cu gel sau cele cu plumb-acid ce 
nu au nevoie de întreținere. Acest încărcător este echipat cu 
cea mai modernă tehnică de încărcare ce se folosește de 
controlul curbei caracteristice și de aceea poate încărca și 
întreține optim bateriile cu plumb. Un software inteligent 
monitorizează permanent toate funcțiile și controlează 
procesul de încărcare în funcție de stare. Bateria poate 
rămâne conectată timp de mai multe luni la încărcător fără 
pericolul unei supraîncărcări. 
Cele cinci leduri indică permanent starea de funcționare. 
Încărcătorul poate rămâne permanent conectat la baterie pe 
toată perioada de iarnă.  
 

Caracteristici speciale 
 Caracteristică de încărcare I/U cu mai multe trepte: faza 

I, faza U1, faza U2. 

 Protecție la inversarea polarității și scurtcircuit datorită 
decuplării automate de protecție. 

 Mod automat întreținere baterie (refresh automat al 
bateriei după încărcare). 

 Încărcarea de menținere 

 Procesul de diagnoză al bateriei este controlat prin 
software și are loc înainte de încărcare, funcția test 
baterie, identificare defecte baterie. 

 Pentru bateriile cu plumb de 2 V, 6 V și 12 V (acizi, gel, 
AGM) 

 Curent de încărcare max. 0,6 A (ajustare automată) 

 Afișare prin 5 leduri care indică starea de funcționare: 
rețeaua de alimentare, încărcare, refresh, încheierea 
încărcării, eroare.  

 

Date tehnice 
Tensiune funcționare:  220- 240 V/AC 
Curent max. încărcare:  600 mA (12 V), 300 mA (2 V/6 V) 
Protecție electronică la inversarea polarității și scurtcircuit 
Protecție la supraîncărcare 
Dimensiuni:   cca. 95 x 70 x 55 mm 
 
 

Citiți neapărat manualul de utilizare înainte de a 
începe să folosiți produsul.  
 
 

1. Domenii de utilizare 
Domeniile de utilizare ale încărcătorului includ încărcarea și 
încărcarea de menținere a bateriilor cu gel, EXIDE, AGM și 
plumb-acid ce au valori de tensiune și curent de încărcare ce 
se înscriu în intervalele indicate la cap. ”Date tehnice”. Nu 
este permisă nicio altă utilizare. Nu ne asumăm 
responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta ca urmare a 
nerespectării domeniilor de utilizare pentru acest aparat.  

2. Instrucțiuni de siguranță 
Aparatul poate fi folosit numai dacă sunt respectate 
instrucțiunile prezentate în acest manual.  
Pentru a evita formarea apei din condens nu utilizați 
aparatul pe timp de îngheț sau dacă există pericolul de 
îngheț. Pentru a evita pericolul unui incendiu sau a unui șoc 
electric feriți aparatul de ploaie și de umiditate. În interiorul 
aparatului nu are voie să se scurgă niciun fel de lichid.  
Nu acoperiți niciodată fantele de ventilație, respectiv 
carcasa aparatului. Nu amplasați aparatul în apropierea 
surselor de aer cald, precum calorifere sau alte obiecte 
similare! Feriți întotdeauna aparatul de razele directe ale 
soarelui, spațiile cu concentrație mare de praf sau de vibrații 
ori șocuri mecanice. Nu utilizați aparatul în apropierea 
materialelor ușor inflamabile. Nu instalați cablul de 
încărcare în apropierea materialelor inflamabile. Nu îndoiți și 
nu treceți cablul de încărcare peste margini ascuțite. 
Cablurile sau firele aflate sub tensiune care sunt legate la 
acest aparat trebuie permanent verificate înainte și după 
utilizare pentru a se descoperi eventuale defecte de izolație 
ori sfâșieri ale cablului. Dacă descoperiți astfel de daune la 
nivelul cablului, scoateți imediat aparatul din funcțiune. 
Instalați aparatul numai pe o suprafață de bază solidă și 
neinflamabilă. Nu utilizați acest aparat în interiorul unui 
automobil. Atunci când conectați clemele bateriei verificați 
dacă legătura realizată este stabilă.  
 

Aparatul poate fi utilizat numai pentru a încărca și a menține 
încărcarea bateriilor cu gel, EXIDE, AGM și plumb-acid ce nu 
au nevoie de întreținere.  
 

Evitați întotdeauna să utilizați acest produs în condiții 
ambientale vitrege precum: temperaturi ambientale mai 
mici de -25 °C sau peste +50 °C, gaze, solvenți, vapori, praf 
inflamabil, umiditate sau umezeală mai mare de 80%. 
Aparatul poate fi utilizat numai în spații închise și uscate.  
Dacă observaţi că aparatul nu mai poate funcţiona în 
siguranţă, deconectaţi-l şi asiguraţi-vă că nu mai poate fi pus 
în funcțiune din greșeală. Aparatul nu mai poate fi folosit în 
siguranţă dacă prezintă daune evidente, nu mai 
funcţionează, cablul de alimentare este defect, are părți 
componente desfăcute, a fost depozitat în condiţii improprii 
o perioadă mai lungă de timp sau a fost transportat în 
condiţii improprii.  
Reparațiile pot fi realizate doar de personal specializat. 
 

3. Pericole 
Orice tip de operație la nivelul unui echipament electric 
poate fi realizată numai de către un specialist sau de către 
personal instruit ce lucrează sub supravegherea și 
îndrumarea unui electrician specializat. Dacă identificați 
diferite probleme, ca de ex.: generare de fum, pătrunderea 
de lichide etc., separați imediat aparatul de la alimentare și 
decuplați-l de la baterie. Eliminați imediat cauza care a 
determinat fenomenul observat.  
Pericol din cauza inversării polarității, scurtcircuitului și 
contactului cu acizii din baterie – respectați întocmai toate 
instrucțiunile de siguranță ale producătorului acumulatoru-
lui cu plumb. Atenție! Acizii din baterie sunt extrem de 
corozivi. Dacă stropii de acid au ajuns pe mână sau haine 
spălați imediat zona respectivă cu leșie de săpun și multă 
apă. Dacă picăturile de acid au ajuns în contact cu ochii 
spălați-i imediat cu multă apă și consultați un medic.  



 

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

4. Instrucțiuni de siguranță 
Asigurați o ventilație adecvată a spațiului de lucru în timpul 
încărcării bateriilor.  
Scoateți dopurile celulelor la acumulatorii cu plumb ce au 
nevoie de întreținere, iar înainte de încărcare verificați 
nivelul de acid. 
Dacă perioada de încărcare este prelungită verificați din 
când în când nivelul de acid al acumulatorilor cu plumb ce au 
nevoie de întreținere.  
Din motive de siguranță controlați în mod regulat procesul 
de încărcare. 
Evitați focul deschis sau formarea de scântei în apropierea 
acumulatorilor puse la încărcat (pericol de explozie din cauza 
gazelor detonante).  
Respectați întocmai instrucțiunile de încărcare ale 
producătorului acumulatorului.  
 
4.1 Observație! 
Funcționarea în condiții sigure a acestui aparat poate fi 
garantată numai dacă sunt respectate toate punctele 
enumerate mai sus.  
 

Vă rugăm să țineți cont de faptul că dreptul la garanție se 
pierde în caz de modificare arbitrară a circuitelor, de 
modificare a părților componente, de șuntarea a 
siguranțelor sau dacă sunt folosite alte valori tehnice decât 
cele indicate. Observația este valabilă și în cazul modificării 
cablurilor de încărcare și de alimentare, a încercărilor de 
reparare ale aparatului, a demontării componentelor, a 
modificării arbitrare a cablului de încărcare, a modificării 
aparatului, a conectării la alte valori de tensiune sau curent 
decât cele indicate, a manevrării incorecte a aparatului, a 
folosirii altor tipuri de ștechere sau în caz de prelungire a 
cablului de încărcare.  
 

5. Defecțiuni 
Dacă aparatul nu mai funcționează vă rugăm să verificați 
următoarele puncte: 

 Este bună priza folosită, conduce aceasta curentul? 

 Acumulatorul cu plumb conectat nu este defect sau 
profund descărcat? 

 Este încărcătorul conectat la bateria cu plumb cu 
respectarea polarității corecte? 

Pentru a evita defectarea acumulatorului nu uitați că acesta 
nu are voie să fie niciodată profund descărcat.  
 

6. Curățarea 
Pentru a curăța carcasa aparatului folosiți o cârpă moale și o 
soluție delicată de curățare. Nu folosiți în niciun caz solvenți 
puternici, precum diluanți sau benzină, și nici agenți abrazivi, 
căci aceștia pot ataca suprafața carcasei. Eliminați în mod 
ecologic lavetele folosite la curățare, precum și soluțiile de 
curățare. Din motive de siguranță scoateți ștecărul din priză 
înainte de curățarea aparatului! Evitați pătrunderea soluției 
de curățare în interiorul aparatului! 
 

7. Ambalaj/mediu înconjurător 
Eliminați coletul aparatului în conformitate cu normele în 
vigoare referitoare la protecția mediului înconjurător. 
Materialele din carton pot fi aruncate la gunoiul menajer.  
Componentele din interiorul aparatului pot fi eliminate 
conform normelor în vigoare pentru deșeul electronic.  

8. Conectarea și punerea în funcțiune 
Introduceți cablul de alimentare al aparatului într-o priză 
intactă, care corespunde normelor VDE.  
Dacă bateria este încărcată în timp ce este încă conectată la 
autovehicul trebuie să vă asigurați că sunt opriți toți 
consumatorii autovehiculului, ca de ex. aprinderea, radioul, 
lumina, telefonul, încărcătoarele de mobile etc. Dacă este 
nevoie decuplați sau demontați acumulatorul cu plumb. 
Dacă încărcătorul nu afișează ”Încheiere încărcare” sau 
”Plin” nici după o perioadă mai lungă de încărcare se poate 
să existe curent de scurgere la nivelul bateriei sau să fie încă 
conectat un consumator la baterie.  
Înainte de încărcare verificați neapărat instrucțiunile de 
avertizare ale producătorului bateriei și autovehiculului. 
Conectați prima dată clema roșie (+) la polul plus al bateriei, 
iar apoi clema neagră la polul minus (-) al bateriei. Atenție! 
Nu legați niciodată conexiunile la caroseria autovehiculului. 
Încărcătorul funcționează la o temperatură ambientală 
cuprinsă în intervalul -25 °C până la +45 °C. Valorile de 
temperatură și parametrii de încărcare pentru acumulatorul 
ce trebuie încărcat se obțin din datele tehnice ale 
producătorului acumulatorului. 
La sarcină maximă încărcătorul poate atinge temperaturi de 
până la 50 ˘C.  
 

9. Instrucțiuni pentru utilizatorii cu experiență 
Manevrarea aparatului 
Conectarea la rețeaua de 230 V: conectați prima dată 
încărcătorul la rețeaua de curent de 230 V (priză). Se aprinde 
ledul verde ”Rețea de alimentare”.  
 

Setarea tensiunii acumulatorului: 
În funcție de tipul de acumulator pe care doriți să-l încărcați 
mutați comutatorul culisant în poziția 2 V, 6 V sau 12 V.  
 

Conectarea la acumulator: 
Legați clema de conexiune roșie a încărcătorului la polul 
pozitiv (+) al acumulatorului, iar clema de conexiune neagră 
la polul negativ (-) al acumulatorului. Bateria poate rămâne 
conectată la automobil/motocicletă (v. observația N3).  
 

Procesul de încărcare 
Aparatul pornește automat încărcarea. Acest lucru este 
indicat prin aprinderea ledului ”Încărcare”.  
 

Încheierea încărcării 
Dacă după încărcare bateria îndeplinește toate criteriile de 
test, iar acumulatorul primește calificativul ”Bine” se aprinde 
ledul ”Încheierea încărcării” (v. observația N3), iar 
încărcătorul comută în modul refresh. Totodată se stinge 
ledul ”Încărcare” și se aprinde ledul ”Refresh”. Acumulatorul 
este acum complet încărcat și pregătit de funcționare și 
poate fi decuplat de la încărcător.  
Scoateți cablul de încărcare din priză. Atunci când realizați 
acest lucru nu trageți niciodată de cablu, ci numai de ștecăr.  
Verificați nivelul de acid la acumulatorii care au nevoie de 
întreținere. Dacă nivelul de acid este prea scăzut adăugați 
apă distilată. Respectați instrucțiunile producătorului 
acumulatorului.  
 

10. Descriere detaliată a funcționării (încărcarea) 
După conectarea la rețeaua de alimentare (230 V/50 Hz) se 
aprinde ledul ”Rețea alimentare”. După setarea tipului de 
baterie cu ajutorul comutatorului culisant și după 
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conectarea unui acumulator cu plumb de 2 V, 6 V sau 12 V 
(acid, gel, AGM, EXIDE) aparatul comută în modul testare. 
Dacă tensiunea bateriei conectate corect este mai mare de 
14,3 V (la bateriile 12 V) sau 7,15 V (la bateriile 6 V) sau 2,4 V 
(la bateriile 2 V) clipește ledul ”Eroare”, precum și ledul 
”Încărcare”.  
Dacă tensiunea se înscrie în intervalul 0,5 – 2,4 V (baterie 2 
V), 0,5 – 7,15 V (baterie 6 V) sau 0,5 – 14,3 V (baterie 12 V) 
atunci aparatul comută în modul încărcare.  
 
Tehnica de încărcare 
Aparatul dispune de trei faze diferite de încărcare: 

 Faza I – curentul de încărcare este de cca. 0,6 A pentru 
bateriile de 12 V și cca. 0,3 A pentru bateriile de 2 V și 6 
V.  

 Faza U1 (faza principală de încărcare) – are tensiunea 
constantă de 14,3 V (respectiv 2,4 V sau 7,15 V). 

 Faza U2 (încărcarea de întreținere) – are tensiune 
constantă de 13,8 V (respectiv 2,4 V sau 7,15 V).  

 

Inițial acumulatorul este încărcat la curent constant (faza I) 
până ce se atinge tensiunea de final de încărcare (14,3 
V/7,15/2,4 V). După aceea tensiunea este menținută la nivel 
constant (faza U1), iar curentul de încărcare se ajustează în 
funcție de starea de încărcare a acumulatorului. Cu cât 
acumulatorul este mai plin, cu atât mai mic este curentul de 
încărcare. Dacă curentul de încărcare scade sub valoarea de 
cca. 100 mA (v. observația N3) procedeul de încărcare este 
întrerupt, iar încărcătorul trece automat în modul testare. În 
cadrul acestui test bateria este supusă la o anumită sarcină. 
Dacă tensiunea bateriei scade până la tensiunea nominală, 
atunci înseamnă că rezistența interioară a bateriei este mare 
sau bateria este puternic sulfatată. Dacă acumulatorul nu 
trece testul el este evaluat drept ”Defect”, încărcătorul se 
decuplează automat și clipesc ledurile ”Eroare” și 
”Încheierea încărcării”.  
 

Dacă după încărcare sunt îndeplinite toate criteriile de 
testare, iar acumulatorul a primit calificativul ”Bine” se 
aprinde ledul ”Încheierea încărcării”, iar încărcătorul trece în 
modul refresh. Totodată se stinge ledul ”Încărcare” și se 
aprinde ledul ”Refresh”. Acumulatorul este încărcat și 
pregătit de funcționare și poate fi decuplat de la încărcător. 
Dacă acumulatorul rămâne conectat la încărcător, atunci 
aparatul descarcă acumulatorul timp de 15 minute cu un 
curent de cca. 30 mA. După scurgerea celor 15 minute sau 
dacă tensiunea acumulatorului scade sub valoarea nominală 
(2, 6 ori 12 V) se activează încărcarea de menținere. Ledul 
”Refresh” se stinge și se aprinde ledul ”Încărcare”. Acum 
aparatul rulează timp de 15 minute modul încărcarea de 
întreținere. Curentul de încărcare este ajustat în așa fel încât 
tensiunea bateriei să fie menținută automat la 13,8/6,9/2,3 
V. După 15 minute se activează din nou modul ”Refresh”. 
Aceste programe se repetă ciclic până ce acumulatorul este 
decuplat de la încărcător.  
 
Modurile de funcționare: 
Aparatul poate afișa trei moduri diferite de funcționare: 
1. Ledul ”Încărcare” se aprinde: modul încărcare. 
2. Ledurile ”Încărcare” și ”Încheierea încărcării” sunt 

aprinse: modul încărcarea de întreținere. 
3. Ledurile ”Refresh” și ”Încheierea încărcării” sunt aprinse: 

modul refresh.  
 

Erori: 
În funcționare aparatul poate afișa patru erori diferite: 
1. Ledurile ”Încărcare” și ”Eroare” clipesc: setarea pentru 

tensiune (realizată cu comutatorul culisant) nu 
corespunde cu tensiunea măsurată a bateriei.  

2. Ledurile ”Încărcare” și ”Eroare” clipesc: bateria a fost 
evaluată drept defectă.  

3. Ledul ”Eroare” clipește: comutatorul culisant ocupă o 
poziție nedefinită (intermediară). 

4. Ledul ”Eroare” este permanent aprins: încărcarea a 
eșuat. Cauză posibilă: încărcătorul sau bateria sunt 
defecte.  

 

11. Observații 
Observația N1: O baterie de 12 V profund descărcată este în 
principiu încărcată cu un curent de max. 0,3 A.  
 

Observația N2: Dacă modul refresh durează mai puțin de 15 
minute se poate trage concluzia că acumulatorul este defect 
și că are o rezistență internă prea mare.  
 

Observația N3: Dacă din cauza vârstei sale bateria are un 
curent de scurgere mai mare de 100 mA, respectiv dacă la 
baterie este conectat un consumator (de ex. electronica de 
bord) care consumă mai mult de 100 mA, atunci nu se va 
ajunge niciodată la condițiile pentru încheierea încărcării, iar 
încărcătorul rămâne permanent în modul încărcare!  
 

12. Date tehnice  
Tensiune de funcționare:  220 – 240 V/50 Hz 
Pentru acumulator plumb: 2 V, 6 V sau 12 V 
Curent de încărcare: max. 0,6 A (acumulatori 12 V) 

max. 0,3 A (acumulatori 2 și 6 V) 
 

Protecția mediului înconjurător 
Eliminați coletul aparatului în conformitate cu normele în 
vigoare referitoare la protecția mediului înconjurător. 
Materialele din carton pot fi aruncate la gunoiul menajer.  
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.14/201, Oradea, România) şi Conrad Electronic SE (Klaus-
Conrad 1, D-92240 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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