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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.  
 
 

1. Introducere 
 

Stimate client, 
Aţi luat o decizie foarte bună cumpărând acest produs Voltcraft® şi pentru aceasta vă mulţumim. 
Aţi achiziţionat un produs de calitate superioară aparţinând unui brand care se distinge prin competenţa tehnică, performanţa 
extraordinară şi inovaţia permanentă în domeniul instrumentelor de măsură şi al tehnologiilor de încărcare şi de reţea. 
Produsele care aparţin brandului Voltcraft® oferă soluţii optime şi satisfac chiar şi cele mai exigente cerinţe ale pasionaţilor de 
bricolaj sau ale utilizatorilor profesionişti. Şi încă ceva: Voltcraft® vă oferă o tehnologie fiabilă susţinută de un raport calitate-preţ 
deosebit de avantajos. Acesta este motivul pentru care suntem absolut siguri că primul dumneavoastră contact cu produsele 
Voltcraft® va marca, în acelaşi timp, începutul unei cooperări profitabile pe termen lung. 
Vă dorim să vă bucuraţi din plin de noul dumneavoastră produs Voltcraft®! 

 

2. Domenii de utilizare 
 

Produsul este un sistem de pornire rapidă pentru automobile cu tensiune la bord de 12 V. Produsul are integrat un compresor, 
un convertor de tensiune, o lampă de lucru led, două ieșiri 12 V pentru aparate cu mufă bricheta auto și o ieșire USB. 
Acumulatorul cu plumb integrat poate fi încărcat fie cu blocul de alimentare extern inclus în colet, fie cu cablul pentru bricheta 
auto.  
Orice altă întrebuinţare, în afara celor menţionate deja, duce la defectarea produsului; în plus există şi alte pericole, precum 
incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc.  
Acest produs este realizat conform directivelor naţionale şi europene în vigoare. Toate denumirile şi descrierile produsului 
incluse în acest manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate drepturile rezervate.  
Respectaţi întocmai instrucţiunile de siguranţă! Vă rugăm citiţi în întregime manualul înainte de a începe să utilizaţi produsul.  

 

3. Conținut colet 
 

 Sistem de pornire rapidă 6 în 1 

 Bloc de alimentare de la rețea 

 Cablu de încărcare pentru bricheta auto 

 Diferite adaptoare pentru furtunul compresorului 

 Manual de utilizare  
 

4. Explicații simboluri 
 

 
Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci când există pericole legate de sănătatea umană, de ex. electrocutare. 
 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informaţia prezentată este importantă, iar instrucţiunea 
trebuie respectată întocmai. 
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5. Instrucțiuni de siguranță 
 

Vă rugăm citiţi în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să utilizaţi produsul.  
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!  

 
a. Generalități 

 Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a produsului. 

 Produsul nu are voie să devină umed sau ud. Pericol de electrocutare! 

 Evitați razele directe ale soarelui, căldura (peste 35°C) sau frigul (sub 0°C) excesiv. Feriți aparatul de praf și mizerie. 

 Feriți aparatul de sursele de aprindere sau de focul deschis, nu fumați în timp ce manevrați acest produs. 

 Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor. Ţineţi departe aparatul de mâinile copiilor. 
Manifestaţi atenţie sporită în prezenţa copiilor, căci aceştia pot încerca să introducă diverse obiecte în orificiile aparatu lui. 
Astfel aparatul se va distruge şi în plus există pericolul unui şoc electric și a unei explozii în cazul scurtcircuitării 
acumulatorului cu plumb integrat! 

 Amplasați, manevrați și depozitați aparatul numai în locuri inaccesibile pentru copii. 

 Întreţinerea, operaţiile de ajustare şi de reparaţii nu pot fi realizate decât de către personal specializat. 

 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.  

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

 Manevraţi produsul cu grijă; şocurile, loviturile sau căderea chiar şi de la înălţimi relativ mici pot defecta aparatul.  

 Dacă aparatul prezintă daune nu-l mai folosiți, ci duceți-l la un atelier service sau eliminați-l drept deșeu într-un mod 
ecologic. 

 
b. Încărcător, proces de încărcare 

 Blocul de alimentare inclus în colet poate funcționa numai la tensiune de rețea de 230 V/50 Hz.  

 Construcția încărcătorului corespunde clasei de protecție II. 

 Nu folosiți niciodată alt aparat pentru încărcarea acestui produs decât încărcătorul inclus în colet.  

 Pentru încărcarea la mufa brichetei auto coletul include un cablu adecvat. 

 La încărcarea acumulatoarelor cu plumb pot rezulta gaze explozive. De aceea nu încărcați acumulatorul decât în spații bine 
aerisite. Nu încărcați niciodată acumulatoarele cu plumb în recipiente sau în spații neaerisite corespunzător.  

 
c. Funcționarea 

 Acest produs poate fi folosit numai cu automobile ce au tensiune de bord de 12 V. În cazul unei valori diferite pentru 
tensiunea de bord (de ex. 6V sau 24 V) există pericolul de explozie al acumulatorului integrat în produs, respectiv automobil, 
plus toate componentele electronice ale mașinii se pot defecta! 

 Înainte de folosi acest produs citiți manualul de utilizare al automobilului, respectiv felul în care se realizează asistența  în 
pornire a mașinii respective. Dacă operația nu se desfășoară în mod corespunzător există pericolul defectării componentelor 
electronice de bord! 

 Produsul este prevăzut numai pentru asistența pornire a unui automobil cu acumulator propriu. Sistemul de pornire rapidă 
nu este adecvat pentru a înlocui un acumulator auto. 

 Nu încercați niciodată să folosiți sistemul de pornire rapidă cu un acumulator înghețat. Pericol de explozie! 

 Pentru amplasarea produsului alegeți un loc stabil, plan, suficient de mare, astfel încât acesta să nu se poată răsturna sau 
cădea. Folosiți și depozitați acest produs numai în poziție verticală. 

 Nu folosiți produsul în spațiul interior închis al automobilului; asigurați ventilație corespunzătoare! 

 Nu folosiți produsul în apropierea materialelor sau gazelor inflamabile. Pericol de explozie! 

 Nu folosiți acest produs decât dacă este supravegheat. În ciuda numeroaselor și complexelor circuite de protecție nu pot fi 
excluse disfuncționalitățile.  

 Nu folosiți aparatul decât în climă temperată, iar nu tropicală. 

 Asigurați o ventilație corespunzătoare în timpul și după funcționarea aparatului, nu acoperiți niciodată produsul. 

 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. 

 Compresorul integrat în sistemul de pornire rapidă nu este conceput pentru funcționare continuă, ci numai pentru durate de 
timp scurte. Lăsați compresorul să se răcească cel puțin 10 minute după perioade mai lungi de funcționare.  

 Atunci când utilizați compresorul verificați presiunea de pompare (de ex. a unui cauciuc); în caz de suprapresiune există 
pericol de explozie!  
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 Dacă convertorul de tensiune este legat direct la bateria auto prin cablul de conexiune nu mișcați în niciun caz automobilul. 
Decuplați convertorul de tensiune înainte de a pune mașina în mișcare.  

 Convertorul de tensiune poate alimenta numai consumatori de 230 V cu un consum maxim de putere de 200 W.  
 

d. Instrucțiuni privind acumulatoarele 

 Din motive de siguranță purtați îmbrăcăminte și ochelari de protecție atunci când manevrați acumulatoarele cu plumb. 

 Acumulatoarele cu plumb includ acizi corozivi. Evitați contactul lichidelor din acumulator cu pielea și ochii. Nu dezmembrați 
niciodată acumulatoarele! Spălați pielea contaminată cu apă din belșug și săpun. Dacă acidul pătrunde în ochi spălați-i 
imediat cu apă călduță, curată cel puțin 10 minute. După aceea consultați un medic! 

 Dacă acidul intră în contact cu hainele spălați-le imediat cu apă și săpun! 

 Atunci când manevrați acumulatoarele sau încărcătoarele nu purtați niciodată inele, lanțuri, ceasuri și alte obiecte similare. 
Există pericolul de arsuri și explozie din cauza scurtcircuitării contactelor acumulatorului. 

 Nu scurtcircuitați și nu aruncați acumulatoarele în foc! Pericol de incendiu și explozie!  

 Eliminați acumulatoarele cu plumb în mod ecologic. Pentru a evita scurtcircuitele acoperiți polii acumulatorului (de ex. cu 
bandă izolatoare). Citiți capitolul ”Eliminarea deșeurilor”.  

Adresaţi-vă unui specialist dacă aveţi nelămuriri legate de funcţionarea, siguranţa sau conectarea aparatului. 
 

6. Elementele de comandă 
 

1 Ecran manometru 

2 Mâner cauciucat 

3 Voltmetru 

4 Cablu cu clemă crocodil pentru sistem pornire rapidă 

5 Suport pentru fixarea sigură a clemelor crocodil 

6 Led pentru polaritate corectă/greșită la pornire rapidă 

7 Buton stare baterie 

8 Lampă control încărcare 

9 Mufă încărcare pentru blocul de alimentare sau cablul de încărcare 

12 V 

10 Întrerupător on/off pentru lampa de lucru  

11 Mufă USB 

12 Mufe de ieșire 12 V pentru conectarea unui aparat compatibil 

13 Led lampă de lucru 

14 Întrerupător on/off pentru mufele de ieșire 12 V, mufă USB și 

compresor 

15 Întrerupător on/off pentru convertorul de tensiune 

16 Siguranță 25 A pentru convertorul de tensiune 

17 Priză 230 V 

18 Întrerupător on/off pentru sistemul pornire rapidă 

19 Ventilator 

20 Compartiment depozitare pentru furtun aer 

21 Furtun aer 

22 Indicator stare pentru convertorul de tensiune 

23 Cablu de încărcare 12 V 

24 Adaptor pentru furtunul compresorului 

25 Bloc de alimentare de la rețea 
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7. Indicator stare încărcare pentru acumulatorul intern 
 

Apăsați butonul (7). Voltmetrul indică starea de încărcare a acumulatorului. Acul indicator trebuie să se afle în domeniul co lorat 
în verde. Dacă acul indicator se află în domeniul colorat în galben reîncărcați acumulatorul. Pentru a utiliza funcția pornire rapidă 
acumulatorul trebuie să fie încărcat la minim 75%.  

 

8. Lampa de lucru 
 

Lampa de lucru poate fi pornită și oprită cu un întrerupător (10). Opriți întotdeauna lampa de lucru atunci când nu aveți nevoie 
de ea pentru a economisi curent.  

 

9. Ieșire USB 
 

La portul USB (11) puteți conecta consumatori mici cu mufă USB. Portul USB livrează 5 V la maxim 500 mA; nu este însă un port 
de date. Tensiunea la acest port este activată și dezactivată cu întrerupătorul (14).  

 

10. Mufe de ieșire 12 V 
 

Sistemul pornire rapidă dispune de două mufe de ieșire 12 V ce sunt folosite pentru a conecta aparate compatibile, de ex. un 
adaptor de încărcare auto pentru telefoane mobile. Tensiunea la aceste mufe este activată și dezactivată cu întrerupătorul (14).  
Aparatul ce poate fi conectat la aceste mufe poate avea un consum de curent de max. 10 A. Dacă curentul de ieșire este mai 
mare se declanșează siguranța internă. De aceea decuplați aparatul conectat la mufe. Siguranța internă se resetează automat 
după scurt timp.  
Deoarece mufa de ieșire este legată direct la acumulatorul intern prin întrerupătorul on/off aveți grijă să decuplați la timp  
consumatorul conectat pentru a nu se ajunge la descărcarea profundă a acumulatorului.  

 

11. Compresor de aer 
 

Deschideți capacul compartimentului depozitare (20) din partea posterioară. Aici se află furtunul de aer al compresorului. 
Folosind adaptoarele (24) din colet puteți pompa aer în anvelope, dar și în mingi pneumatice sau alte obiecte similare.  
Compresorul este pornit și oprit cu întrerupătorul on/off (14). Manometrul (1) este folosit pentru măsurarea presiunii, de ex. a 
aerului din anvelopă.  

Compresorul livrează o presiune de max. 18 bari. Atunci când pompați de ex. o anvelopă țineți cont de valoarea 
corectă (respectați manualul de utilizare al automobilului). Dacă presiunea de pompare este prea mare există pericol 
de explozie și accidentare! 

Nu lăsați niciodată compresorul să funcționeze fără a fi supravegheat! 
Timpul de funcționare al compresorului nu trebuie să fie mai mare de 10 minute, căci altfel aparatul se 
supraîncălzește. De aceea după 10 minute de funcționare opriți compresorul și lăsați-l să se răcească complet înainte 
de a-l repune în funcționare.  

 

12. Convertor tensiune 
 

În partea posterioară se află întrerupătorul on/off (15) pentru convertorul de tensiune. Lampa de control (22) indică starea 
convertorului de tensiune. La priza de 230 V (17) se pot conecta consumatori adecvați. 

 

Puterea continuă maximă a convertorului de tensiune determină consumul maxim de putere admis pentru aparatul 
electric conectat (consumator). Verificați consumul maxim de putere al consumatorului; acesta nu trebuie să fie mai 
mare decât curentul de ieșire nominal al convertorului de tensiune.  
Anumite aparate reîncărcabile pot fi conectate la o priză cu un încărcător separat. Câteva dintre aparatele reîncărcabile 
sunt echipate cu un încărcător integrat. Aceste aparate speciale pot defecta convertorul de tensiune și de aceea nu 
trebuie să fie folosite. Monitorizați temperatura aparatului în timpul primelor 15 minute de funcționare. Dacă aparatul 
are o temperatură neobișnuit de mare acest lucru indică faptul că acesta nu este compatibil cu convertorul de tensiune 
(de ex. scule electrice precum șurubelniță electrică cu acumulator). Cu majoritatea stațiilor de încărcare acumulatori nu 
vor fi însă probleme.  
 

Drept protecție la supracurent există o siguranță (16). Aceasta separă convertorul de tensiune de la sursa de curent în caz de 
supracurent. Înlocuirea siguranței poate fi realizată numai de către un specialist.  

 

Convertorul de tensiune poate fi folosit atunci când motorul este oprit, dar și atunci când funcționează. Nu porniți însă 
niciodată motorul dacă convertorul de tensiune este în funcțiune. Alimentarea brichetei auto este întreruptă în timpul 
procesului de start!  

 

13. Asistență pornire 
 

Sistemul de pornire rapidă este adecvat numai pentru automobile cu o tensiune de bord de 12 V și care au polul negativ al 
mașinii conectat la masă. 

Respectați informațiile și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare al automobilului referitoare la 
asistența în pornire. Automobilele moderne dispun de componente electronice și dispozitive de control sensibile, 
care se pot defecta dacă nu sunt operate corespunzător!  
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 Porniți aprinderea mașinii la care doriți start rapid. Opriți toți consumatorii electrici (de ex. radio, lumină etc.). 

 Asigurați-vă că acumulatorul integrat în sistemul de pornire rapidă este complet încărcat (v. cap. ”Indicator stare încărcare” 
pentru acumulatorul intern). 

 Butonul rotativ (18) trebuie să se afle în poziția OFF (oprit). Opriți toate funcțiile sistemului de pornire rapidă (compresor, 
lampă de lucru, convertor de tensiune etc.). 

 La mașinile care au polul negativ al mașinii legat la masă conectați prima dată clema crocodil roșie a sistemului de pornire 
rapidă la polul plus (+) al mașinii.  

 Apoi conectați clema crocodil neagră la o parte metalică neizolată (nu tablă lăcuită sau plastic) a blocului motor. Păstrați 
distanță suficientă până la acumulatorul auto și conductele de alimentare ale mașinii. 

 Dacă cablurile plus și minus sunt conectate corect se aprinde ledul (6) în verde. 

 Dacă clemele cablurilor sunt inversate ledul (6) se aprinde în roșu. 

 Aduceți butonul rotativ (18) în poziția ON. 

 Încercați să porniți mașina (cca. 5 – 6 secunde). Nu lăsați demarorul să funcționeze mai mult de 6 secunde. Sistemul de 
pornire rapidă nu este prevăzut pentru încercări de start mai lungi. După 6 secunde faceți o pauză de minim 3 minute.  

 Dacă motorul nu pornește nici după mai multe încercări de start încheiați procedura de pornire rapidă.  

 Desfaceți prima dată clema crocodil neagră de la automobil, înfășurați cablul în lateral pe sistemul de pornire rapidă și fixați 
clema crocodil pe suport (5).  

 Acum desfaceți clema crocodil roșie de la acumulatorul mașinii. Înfășurați cablul pe partea cealaltă a sistemului de pornire 
rapidă și fixați clema crocodil pe suport. 

 Reîncărcați sistemul de pornire rapidă.  
 

14. Încărcare sistem de pornire rapidă 
 

Opriți toate funcțiile aparatului (lampa de lucru, compresor, convertor de tensiune, mufele de ieșire 12 V și USB), 
aduceți butonul rotativ al sistemului (18) în poziția OFF. Dacă la mufa de 12 V este conectat un aparat separați-l de la 
sistemul de pornire rapidă!  
Important: Din cauza autodescărcării acumulatoarelor cu plumb vă recomandăm să încărcați sistemul de pornire rapidă 
minim la 3 – 4 luni!  

 
a. Încărcare cu bloc de alimentare 230 V 

 Conectați cablul încărcătorului (25) la mufa de încărcare (9), introduceți blocul de alimentare într-o priză (230 V/50 Hz). Ledul 
încărcare (8) se aprinde.  

 Încărcarea unui acumulator complet descărcat durează cca. 40 – 42 ore.  

 După încărcare separați încărcătorul de la sistemul de pornire rapidă; scoateți încărcătorul din priză.  
Controlați ocazional starea de încărcare apăsând tasta (7). În acest sens trebuie să demontați cablul de încărcare de la 
rețea. Ecranul voltmetrului (3) afișează starea de încărcare.  

 
b. Încărcare cu cablu de încărcare 12 V 

 Conectați cablul de încărcare 12 V (23) la mufa de încărcare (9), iar apoi introduceți fișa brichetă auto într-o mufă 
corespunzătoare a mașinii. Ledul încărcare (8) se aprinde. Dacă nu se întâmplă acest lucru atunci înseamnă că mufa 
automobilului nu are tensiune numai dacă este activată aprinderea. În acest caz recomandăm să încărcați folosind blocul 
de alimentare de 230 V inclus în colet.  

 Cu acumulatorul complet descărcat, încărcarea acumulatorului sistemului de start rapid durează cca. 12 – 18 ore.  

 După încheierea încărcării separați cablul de încărcare 12 V de la sistemul de pornire rapidă, scoateți-l din mufa brichetei 
auto. 

Controlați ocazional starea de încărcare apăsând tasta (7). În acest sens trebuie să demontați cablul de încărcare de la 
rețea. Ecranul voltmetrului (3) afișează starea de încărcare.  

 

15. Înlocuirea siguranței la cablul de încărcare 12 V 
 

În mufa brichetei auto a cablului de încărcare de 12 V este integrată o siguranță plată. Aceasta poate fi schimbată foarte simplu 
deșurubând moleta din vârful mufei brichetei auto. 
Drept siguranță de schimb folosiți una de tip 6,3 x 32 mm, 250 V, 2 A, cu declanșare rapidă. Nu șuntați niciodată o siguranță 
defectă și nu instalați un alt tip de siguranță decât cel descris mai sus.  

 

16. Înlocuirea siguranței pentru convertorul de tensiune 
 

Această siguranță (16) este folosită pentru protecția la supracurent. Aparatul are integrată o siguranță plată de 25 A.  
Înlocuirea siguranței poate fi realizată numai de către un specialist.  

 

17. Curățarea 
 

Opriți aparatul înainte de a-l curăța. Curățați partea exterioară a produsului folosind o cârpă curată, moale și uscată. 
Nu folosiți soluții agresive de curățare, căci acestea pot decolora carcasa.  
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18. Eliminarea deșeurilor 
 

Reguli generale 
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.  

 
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 conţin 
substanţe periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu roţi barate. Simbolul indică faptul că aruncarea produsului în 
locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru respectivele substanţe periculoase sunt: Cd 
= cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător! 
 

19. Date tehnice 
 

Sistem de pornire rapidă 
Acumulator intern: .......................................................... acumulator cu plumb sigilat (tip AGM), 12 V= / 18 Ah 
Compresor:....................................................................... max. cca. 18 bari 
Convertor tensiune: ......................................................... max. 200 W 
Mufă de ieșire USB: ......................................................... 5V, 500 mA 
Mufe de ieșire 12V: ......................................................... ieșire 12 V (funcție de tensiunea acumulatorului intern), max. 10 A 
Lampă de lucru: ............................................................... 3 leduri albe 
Durată de încărcare prin blocul de alimentare:.............. cu acumulatorul descărcat cca. 40-42 h 
Durată de încărcare cu cablul de încărcare 12V: ........... cu acumulatorul descărcat cca. 12-18 h 
Dimensiuni: ...................................................................... 260 x 285 x 220mm (l x Î x A) 
Greutate: .......................................................................... cca. 6,5 kg 
 

Bloc de alimentare 
Tensiune de funcționare: ................................................. 230 V~/ 50 Hz 
Ieșire: ............................................................................... 15 V=/ 400 mA 
 

Cablu de încărcare 12 V 
Tip siguranță: .................................................................... 6,3 x 32 mm, 250 V, 2A, caracteristică de declanșare: rapidă (F) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Declarația de conformitate 

 
 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licenţă:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau, Germania 
 
 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament:   Sistem de pornire rapidă 6 in 1 Voltcraft VC900A 
Model:    AT605 
Cod:    857905 
 
 
 
respectă următoarele norme sau documente: 
 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011; 
EN 55015: 2006 + A1: 2007 + A2: 2009; 
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009; 
EN 61000-3-3: 2008; 
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008; 
EN 61547: 2009; 
EN 50498: 2010; 
 
Directiva LVD 2006/95/EC 
EN 60335-1: 2002 + A1: 2004 + A11: 2004 + A12: 2006 + A2: 2006 + A13: 2008; 
EN 60335-2-29: 2004; 
EN 62233: 2008; 
 
Directiva RoHS 2002/95/EC 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hirschau, 10 iulie 2012 
Loc şi dată         Producător/Nume şi semnătură 

reprezentant autorizat 
 


