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MANUAL DE UTILIZARE 
 
Domenii de utilizare 
 

Produsul  serveşte  pentru  încărcarea  acumulatorilor  cu 
plumb 12 V cu o capacitate de 6 – 120 Ah. În plus, poate fi 
folosit  pentru  alimentarea  aparatelor  cu  o  tensiune  de 
funcționare de 12 V=.  
Orice  altă  întrebuințare,  în  afara  celor  menționate  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. 
Respectați  întocmai  instrucțiunile  de  siguranță!  Vă  rugăm 
citiți  în  întregime manualul de utilizare  înainte de a  începe 
să utilizați produsul.  
 
Conținut colet 
 

• Încărcător 
• Manual de utilizare  

 
Instrucțiuni de siguranță 
 

Vă rugăm citiți în întregime manualul de utilizare 
înainte de a începe să utilizați produsul.  
În  cazul  defecțiunilor  produse  ca  urmare  a 
nerespectării  instrucțiunilor  prezentate  în  acest 
manual de utilizare se pierde dreptul la garanție. 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele 
ce pot rezulta în aceste situații! 
Nu  ne  asumăm  răspunderea  pentru  daunele 
materiale  sau umane  ce pot  rezulta  ca urmare a 
operării  nepotrivite  a  aparatului  sau  a 
nerespectării  instrucțiunilor  de  siguranță 
prezentate  în manual.  În  aceste  cazuri  se pierde 
dreptul la garanție!  

 

Generalități 
• Din motive  legate  de  siguranță  şi  autorizare  (CE)  nu 

sunt  permise  reconfigurarea  şi/sau  modificarea 
arbitrară a produsului.  

• Încărcătorul  poate  fi  operat  numai  la  o  tensiune  de 
rețea  de  230  V~/50  Hz.  Construcția  aparatului 
corespunde clasei de protecție II. 

• Produsul nu este o jucărie şi de aceea nu are ce căuta 
în  mâinile  copiilor.  Manifestați  atenție  sporită  în 
prezența copiilor, căci aceştia pot încerca să introducă 
diverse obiecte  în orificiile aparatului. Astfel aparatul 
se  va  distruge  şi  în  plus  există  pericolul  unui  şoc 
electric! 

• Produsul poate  fi plasat, operat  sau depozitat numai 
într‐un loc în care copiii nu au acces. Copiii pot încerca 

să  modifice  setările  sau  să  scurtcircuiteze 
acumulatorul,  ceea  ce  poate  conduce  la  o  explozie. 
Pericol de moarte! 

• Produsul  este  conceput  numai  pentru  încărcarea 
acumulatorilor de plumb 12 V. Nu  încercați niciodată 
să  încărcați  alte  tipuri  de  acumulatori  (de  ex.  NiCd, 
NiMH,  LiPo)  sau  baterii!  Pericol  de  incendiu  şi 
explozie! 

• Întreținerea,  operațiile  de  ajustare  şi  de  reparații  nu 
pot fi realizate decât de către personal specializat. 

• Dacă  produsul  este  folosit  în  medii  profesionale 
trebuie respectate normele  legale privind protecția  la 
locul de muncă în cazul folosirii aparatelor electrice.  

• În  şcoli,  ateliere,  şcoli  de  ucenici  funcționarea 
aparatului  se  face  numai  sub  supravegherea 
personalului specializat. 

• Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot 
fi  lăsate  la  voia  întâmplării,  căci  acestea  pot  deveni 
periculoase pentru copii. 

• Manevrați  produsul  cu  grijă;  şocurile,  loviturile  sau 
căderea chiar şi de  la  înălțimi relativ mici pot defecta 
aparatul.  

• Dacă aparatul prezintă daune nu mai poate  fi  folosit. 
Duceți  aparatul  la  un  service  reparații  sau  evacuați‐l 
conform normelor legale în vigoare.  

 
Operare 
• Aparatul nu poate  fi  folosit decât  în  spații  interioare, 

uscate. Acesta nu are voie să devină umed sau ud, căci 
există pericolul unui şoc electric! 

• Evitați  acțiunea directă  a  razelor de  soare,  a  căldurii 
(>35°C) sau  frigului  (<0°C) puternic. Feriți aparatul de 
praf  şi  murdărie.  Observația  este  valabilă  şi  pentru 
acumulatorul conectat. 

• Alegeți un  loc stabil, plan  şi suficient de mare pentru 
plasarea  stației  de  încărcare  şi  a  acumulatorului. 
Folosiți  întotdeauna o bază de protecție  rezistentă  la 
căldură şi neinflamabilă. 

• Nu  operați  aparatul  în  interiorul  unui  automobil. De 
asemenea  nu  operați  aparatul  în  apropierea 
materialelor sau gazelor inflamabile. 

• Nu  lăsați  produsul  să  funcționeze  fără  a  fi 
supravegheat.  În  ciuda  numeroaselor  şi  complexelor 
circuite de protecție pot să apară erori  în funcționare 
sau probleme în timpul încărcării unui acumulator.  

• Nu folosiți produsul decât în zone cu climă temperată, 
iar nu tropicală. 

• Asigurați‐vă  că  ventilația  este  adecvată  în  timpul 
funcționării aparatului; nu acoperiți niciodată aparatul 
şi/sau acumulatorul conectat. 

• Nu  încărcați  niciodată  acumulatoarele  cu  plumb  în 
rezervoare sau  în spații prost ventilate. La  încărcarea 
acumulatorilor cu plumb pot să apară gaze explozive.  

• Păstrați  distanța  dintre  acumulator  şi  sursele  de  foc 
sau  focul  deschis;  nu  fumați  în  timp  ce  operați 
aparatul sau încărcătorul. Pericol de explozie! 

• Plasați  stația de  încărcare  cât mai departe posibil de 
acumulator  (cât  de  mult  o  permite  cablul  de 
conexiune).  Nu  plasați  stația  de  încărcare  pe  sau  în 
apropierea acumulatorului! 

• Dacă  transportați  produsul  dintr‐un  spațiu  rece  într‐
unul  cald  poate  apărea  condens,  iar  acesta  poate 
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defecta  aparatul;  în  plus  în  aceste  condiții  există  şi 
pericolul  electrocutării!  De  aceea  lăsați  aparatul  la 
temperatura  camerei,  uneori  chiar  mai  multe  ore, 
înainte de a‐l folosi. 

 
Instrucțiuni privind acumulatorii 
• Produsul  este  conceput  numai  pentru  încărcarea 

acumulatorilor de plumb 12 V. Nu  încercați niciodată 
să  încărcați  alte  tipuri  de  acumulatori  (de  ex.  NiCd, 
NiMH,  LiPo)  sau  baterii!  Pericol  de  incendiu  şi 
explozie! 

• Respectați instrucțiunile de utilizare şi de siguranță ale 
producătorului acumulatorului. Dacă acumulatorul cu 
plumb  poate  fi  umplut  respectați  şi  informațiile 
suplimentare în acest sens. 

• Atunci  când  manevrați  acumulatoare  cu  plumb 
recomandăm  din  motive  de  siguranță  folosirea  de 
echipament şi ochelari de protecție. 

• În  funcție de poziția de  instalare a acumulatorului  se 
poate  întâmpla  ca  acesta  să  trebuiască  să  fie 
demontat înainte de a fi încărcat. 

• Înainte de  conectarea  la  stația de  încărcare,  separați 
acumulatorul de încărcat de toți consumatorii şi toate 
cablurile  (prima  dată  închideți  toți  consumatorii!). 
Separați  întotdeauna prima dată conexiunea  la masă, 
iar abia apoi polul plus. 

• Separați  acumulatorul  de  stația  de  încărcare  înainte 
de a‐l conecta la consumator. 

• La conectarea/deconectarea acumulatorilor pot rezul‐
ta scântei. Asigurați‐vă că ventilația este adecvată! 

• La  conectarea unui  acumulator  la  stația de  încărcare 
verificați  polaritatea  corectă  (clema  roşie  a  încărcă‐
torului = plus, clema neagră a încărcătorului = minus).  

• Nu  încărcați  niciodată  acumulatori  cu  scurtcircuit  la 
celule. 

• Nu  încărcați  niciodată  acumulatori  înghețați.  Dacă 
electrolitul  este  înghețat,  lăsați  acumulatorul  să  se 
dezghețe  complet  într‐o  încăpere  caldă.  Acest  lucru 
poate dura câteva ore. 

• Acumulatoarele  cu  plumb  conțin  acizi  agresivi  şi 
corozivi.  Evitați  contactul  dintre  lichidele  acumula‐
torului şi pielea sau ochii dvs.! Nu desfaceți niciodată 
acumulatorii  cu  plumb!  Spălați  temeinic  regiunile 
contaminate ale pielii cu apă şi săpun. Dacă a pătruns 
acid în ochi spălați imediat ochii sub jet de apă rece şi 
curată! Consultați apoi un medic! 

• Dacă  acidul  a  ajuns  pe  haine  spălați‐le  imediat  cu 
multă apă şi săpun! 

• Nu purtați niciodată  inele,  lanțuri, ceasuri etc. atunci 
când  manevrați  acumulatoarele  sau  stațiile  de 
încărcare.  Prin  scurtcircuitarea  contactelor  acumula‐
torului există pericol de incendiu şi explozie! 

• Acumulatorii  nu  au  voie  să  fie  aruncați  în  foc  sau 
scurtcircuitați. Pericol de explozie şi incendiu! 

• Dacă aveți alte  întrebări  la care nu găsiți răspunsul  în 
acest  manual  vă  rugăm  să  vă  adresați  departa‐
mentului nostru tehnic sau specialiştilor.  

 
 
 
 
 

Elementele de operare 
 

 
1 Mâner 
2 Compartiment cablu (spatele aparatului) 
3 Ecran 
4 Mufă auto 12 V (spatele aparatului) 
5 Tasta 2/6/12 AMP SELECT 
6 Tasta POWER ON/OFF 
7 Tasta 12 V DC OUTPUT 
8 Tasta BATTERY VOLTAGE  

 
Încărcarea unui acumulator cu plumb 
 

• Asigurați‐vă  înainte de orice că este vorba despre un 
acumulator cu plumb cu o tensiune de 12 V. Nu puteți 
încărca acumulatori cu altă valoare de tensiune! 

• Separați acumulatorul de orice consumator. 
• Dacă  acumulatorul  este  integrat  într‐un  autovehicul 

deconectați motorul şi toți consumatorii. 
Respectați  neapărat  informațiile  şi  instrucțiunile  de 
siguranță  ale  maşinii  privind  încărcarea 
acumulatorului auto. Automobilele moderne dispun 
de  componente  electronice  şi  aparate  de  control 
sensibile care se pot defecta dacă nu sunt operate în 
mod corect. 
Recomandăm  separarea  completă  a  acumulato‐rului 
de  la  maşină.  Îndepărtați  prima  dată  conexi‐unea 
masă  (minus) de pe acumulator,  iar apoi  conexiunea 
plus. Vă  rugăm  țineți cont de  faptul că  se pot pierde 
datele de la radio sau computerul de bord al maşinii.  

• Curățați cu atenție conexiunile acumulatorului. Evitați 
contactul reziduurilor adunate în aceste locuri cu ochii 
sau pielea.  

• Îndepărtați  prima  dată  toate  cablurile  din 
compartimentul  cablu  din  spatele  aparatului,  astfel 
încât  ventilatorul  din  acest  compartiment  să  nu  fie 
împiedicat  în  funcționarea  sa.  Introduceți  cablul  de 
curent la priza de rețea (230 V~/50 Hz).  

• Țineți  apăsată  tasta  POWER/ON/OFF  timp  de  1 
secundă  pentru  a  conecta  stația  de  încărcare.  Se 
aprinde  ledul  AMP,  iar  simbolul  000  de  pe  ecran 
începe să clipească. 

• Conectați borna  roşie cu polul plus al acumulatorului 
şi borna neagră cu polul minus al acestuia. Țineți cont 
de marcajele de pe acumulator! 
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Dacă doriți să încărcați un acumulator auto, iar acesta 
nu  a  fost  deconectat  (respectați  instrucțiunile  de 
siguranță!),  înainte  de  conectarea  la  stația  de 
încărcare  trebuie  să  determinați  care  pol  al 
acumulatorului  va  fi  legat  la  caroseria  automobilului 
(polul minus la majoritatea automobilelor). 
Folosiți  o  parte metalică  curată  (nu  tablă  lăcuită),  în 
plus aceasta trebuie să fie plasată cât mai departe de 
acumulator sau țevile de alimentare cu combustibil.  
Polul minus al acumulatorului este legat la caroserie: 
Conectați prima dată borna roşie a stației de încărcare 
la polul plus al acumulatorului,  iar apoi borna neagră 
la o parte metalică curată a blocului motor.  
Polul plus al acumulatorului este legat la caroserie: 
Conectați prima dată borna neagră a stației de  încăr‐
care  la polul minus al acumulatorului,  iar apoi borna 
roşie cu o parte metalică curată a blocului motor. 

• Setați  curentul  de  încărcare  prin  tasta  2/6/12  AMP 
SELECT; acesta este afişat pe display şi se aprinde ledul 
AMP. 
Curentul de  încărcare pentru acumulatoare cu plumb 
ar  trebui să  fie  în cazul  ideal de 1/10 din capacitatea 
acumulatorului,  în  aşa  fel  încât  acesta  să  poată  fi 
încărcat  cu  grijă.  Un  curent  de  încărcare  prea mare 
poate conduce la defectarea acumulatorului! 

Afişare 0: nu există curent de încărcare, stația de încărcare 
comută spre modul standby 
Afişare 2: curent de încărcare 2 A 
Afişare 6: curent de încărcare 6 A 
Afişare 12: curent de încărcare 12 A 
• După setarea curentului de  încărcare, procesul de  în‐

cărcare începe în mod automat, iar ledul CHARGING se 
aprinde. Pe ecran apare curentul actual de încărcare. 
Puteți  opri  încărcarea  în  timpul  procesului  de  încăr‐
care  apăsând  tasta 2/6/12 A AMP  SELECT  (afişare 0) 
sau  puteți modifica  curentul  de  încărcare  (afişare  2 
pentru 2 A, 6 pentru 6 A şi 12 pentru 12 A). 

• Pentru afişarea  tensiunii acumulatorului apăsați  tasta 
BATTERY VOLTAGE;  se  aprinde  ledul VOLTAGE. După 
câteva  secunde  afişarea  revine  la  curentul  de 
încărcare. 

• După ce acumulatorul este complet încărcat, pe ecran 
apare  FULL  şi  se aprinde  ledul  FULL.  Începe automat 
încărcarea  de  întreținere.  Pentru  a  vă  reîntoarce  la 
modul  standby  şi  a  încheia  procesul  de  încărcare 
apăsați o tastă la alegere. 

• Separați stația de  încărcare de  tensiunea de rețea.  În 
final  îndepărtați  clemele  de  la  polul  minus  al 
acumulatorului, iar apoi de la polul plus. 

 
Descrierea ciclului de încărcare 
 

 

Procesul  de  încărcare  se  desfăşoară  pe  trei  nivele. 
Încărcarea începe cu un curent de încărcare constant, până 
ce acumulatorul este încărcat până la cca. 85%. După aceea 
stația  de  încărcare  livrează  o  tensiune  de  încărcare  con‐
stantă, în timp ce curentul de încărcare scade. Această fază 
încarcă acumulatorul până la cca. 95% din capacitatea sa. 
În  final,  stația  de  încărcare  comută  pe  încărcarea  de 
întreținere,  iar  pe  ecran  apare  FULL.  Încărcarea  de 
întreținere  protejează  acumulatorul  de  supraîncărcare  şi 
compensează autodescărcarea acumulatorului. 
 
Utilizarea drept sursă de tensiune 12 V 
 

În  spatele  aparatului  se  află  sub  un  capac  de  protecție  o 
priză  tensiune  bord  12  V,  care  stă  la  dispoziția 
consumatorilor  12  V  (de  ex.  mini‐compresor  pentru 
umflarea roților etc.).  
 

Înainte  de  conectarea  unui  consumator  trebuie  să 
încheiați orice proces de încărcare în curs şi să separați 
stația de încărcare de la acumulator. 
Puteți  opera  numai  un  consumator  cu  un  consum 
maxim de putere de 140 W.  
Tensiunea  de  ieşire  de  la  priza  pentru  tensiune  de 
bord poate avea 13 V= până  la 13,5 V=  (la fel ca şi  la 
priza de bord  a unui  automobil). Nu operați  aparate 
care au nevoie de o tensiune de operare stabilizată de 
12 V= (de ex. computere etc.).  

 
Asistent pornire 
 

Atunci când acumulatorul cu plumb al unui autovehicul este 
descărcat  sau  capacitatea  sa  este  redusă  pentru  pornirea 
motorului deconectați aprinderea maşinii. 
Procedați  apoi  după  cum  este  descris  în  cap.  „Încărcarea 
unui acumulator plumb”, dar setați un curent de  încărcare 
de 12 A şi încărcat acumulatorul timp de 5 minute. 
Încheiați  procesul  de  încărcare  şi  deconectați  stația  de 
încărcare de la acumulator. 
Încercați din nou să porniți autovehiculul.  
 
Mesaje de eroare 
 

Dacă  stația de  încărcare detectează  vreo  eroare pe  ecran 
apare un mesaj de eroare şi se aprinde ledul FAULT. Tabelul 
de mai jos oferă explicații privind aceste mesaje de eroare. 
 
Mesaj
eroare 

Cauză posibilă, soluție 

 
Stația  de  încărcare  nu  este  conectată  la 
acumulator sau există un scurtcircuit. Conectați 
clemele în mod corect cu acumulatorul. 

 
Acumulatorul  a  fost  conectat  la  polaritate 
inversată. Stația de încărcare redă un semnal de 
avertizare, iar încărcarea nu are loc. Opriți stația 
de  încărcare  şi  separați  clemele  de  conexiune 
de acumulator. Respectați polaritatea corectă la 
reconectare. 

 
Tensiunea acumulatorului este mai mică de 5 V. 
Stația  de  încărcare  redă  un  semnal  de 
avertizare,  iar  încărcarea  nu  are  loc.  Un 
acumulator  atât  de  adânc  descărcat  nu  mai 
poate fi  încărcat;  înlocuiți acumulatorul uzat cu 
unul nou. 
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Acumulatorul  este  scurtcircuitat  (stația  de 
încărcare  a  identificat  un  curent  de  scurgere) 
sau  a  fost  setată  o  valoare  prea mică  pentru 
curentul  de  încărcare.  Selectați  un  curent  de 
încărcare mai mare; dacă eroarea apare din nou 
înlocuiți acumulatorul cu unul nou. 

 
În timpul procesului de încărcare s‐a desprins o 
clemă  sau  a  fost  identificată  o  problemă  de 
contact. Stația de  încărcare  redă un semnal de 
avertizare  la  fiecare  25  sec.,  iar  procesul  de 
încărcare  este  oprit  din  motive  de  siguranță. 
Controlați  conexiunea  dintre  cleme  şi 
acumulator şi reporniți încărcarea. 

 
Curățarea 
 

Separați aparatul de acumulator  şi priza de  curent  înainte 
de a‐l curăța.  Ştergeți partea exterioară a produsului cu o 
cârpă curată, uscată şi moale. 
Nu  folosiți  mijloace  agresive,  căci  acestea  pot  cauza 
decolorări ale carcasei.  
 
Evacuarea 
 

Reguli generale 
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 
împreună cu gunoiul menajer.  

 
Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul  final  este  obligat  prin  lege  (Legea  nr. 
426/2001 privind regimul deşeurilor) să returneze bateriile 
şi  bateriile  reîncărcabile  uzate.  Aruncarea  lor  laolaltă  cu 
deşeurile  menajere  este  interzisă!  Bateriile/bateriile 
reîncărcabile  care  conțin  substanțe  periculoase  sunt 
marcate  prin  simbolul  pubelei  cu  roți  barate.  Simbolul 
indică  faptul  că  aruncarea  produsului  în  locurile  de 
depozitare  a  gunoiului menajer  este  interzisă.  Simbolurile 

chimice  pentru  respectivele  substanțe  periculoase 
sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
Vă puteți debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile 
uzate,  în mod gratuit,  la orice punct de colectare din 
localitatea dumneavoastră. 
Vă  respectați  astfel obligațiile  legale  şi  contribuiți  la 
protejarea mediului înconjurător! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date tehnice 
 

 

Tensiune de operare: .................... 230 V~, 50 Hz 
Consum max. curent : ................... 1,66A 
Tip acumulator încărcabil: ............ acumulator plumb 12 V,  

capacitate min. 6 Ah până la max. 120 Ah 
Tensiune de încărcare: ................. 13,8 V 
Curent de încărcare: ..................... 2, 6 sau 12 A 
Dimensiuni: ................................... 200 x 140 x 230 mm 
Masă: ............................................. 1,2kg 
 
Priză auto tensiune de bord în spatele aparatului: 
Ieşire tensiune: ............................. 13,0 bis 13,5 V 
Putere ieşire: ................................ max. 140 W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL
(Sucevei  nr.14/201, Oradea,  România)  şi  Voltcraft  (Lindenweg,  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 parțială, este interzisă.  
Aceste  instrucțiuni  de  utilizare  reflectă  specificațiile  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 înştiințare prealabilă. 
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