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Introducere si descriere generala
- Incarcatorul de baterii poate fi folosit pentru incarcarea acumulatorilor pe baza de plumb 

cu electrolit liber folositi la vehicule cu motoare pe benzina sau motorina. Acest model de 
incarcator se alimenteaza la 230V 50/60Hz. Controlul tensiunii si curentului se face 
electronic.

- Accesorii standard: cabluri cu clesti, accesorii conectare priza bricheta.
- NOTA: accesoriile pentru conectare la priza bricheta se folosesc atunci cand se doreste 

incarcarea bateriei prin acest conector.

Descrierea incarcatorului. Elemente de control si indicatoare
Selectarea curentului de incarcare:
Folosind butonul din fig A-a este posibil sa se seteze curentul de incarcare intre

 0.8amperi 2amperi 4amperi 

LED-ul din din fig. A-2 se aprinde corespunzator curentului de incarcare.
Indicatoare:

LED Rosu polaritate inversa  fig A-3. Pericol Inversati polaritatea  la bornele bateriei.
LED Galben de incarcare  fig. A-3. Incarcare in desfasurare.

LED verde fig A-3. Terminarea incarcarii.

Instalarea 
Puneti incarcatorul pe o suprafata cat mai dreapta. Nu ridicati incarcatorul din cabluri.



Conectarea la alimentare
Conectati la o sursa de alimentare cu impamantare. Respectati valorile de pe eticheta.
Sursa trebuie protejata cu sigurante.

Utilizarea
Inainte de a pune la incarcat bateria verificati capacitatea. Valoarea capacitatii trebuie sa se afle 
in plaja de valori aplicabila incarcatorului.
Verificati ca nivelul de electrolit sa acopera placile.
Atentie! Electrolitul este puternic coroziv.

Asigurati-va ca incarcatorul este deconectat de la alimentare.
Verificati polaritatea pozitiva si negativa. Conectati la borna pozitiva clestele rosu iar la cea 
negativa cleste negru.

Incarcarea
Alimentati incarcatorul. Selectati curentul de incarcare ca in fig A-1.

Terminarea incarcarii
Este semnalizata de aprinderea lED-ului verde  fig. A-3. Deconectati de la alimentare  
incarcatorul. Indepartati cablurile. Depozitati incarcatorul intr-un loc uscat si sigur.

Protectii
- suprasarcina
- scurt circuit
- polaritate gresita

Aceste protectii sunt realizare prin intermediul unor componete electronice interne./

Sfat: curatati de oxizi terminalele bateriei.
 

PROTECŢIA MEDIULUI
În  conformitate  cu  H.G.  1037/13.10/2010,  transpunere  a  directivelor  nr.  2002/96/EC  şi 

2003/108/EC, vă aducem la cunoştinţă următoarele aspecte:

 nu aruncaţi deşeurile de echipamente electrice şi electronice  împreună cu resturile menajere 
!

 colectaţi separat deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi predaţi-le la un centru 
de colectare specializat ! (o listă completă a punctelor de colectare o găsiţi la personalul nostru)

 dumneavoastră aveţi cel mai important rol în păstrarea unui mediu înconjurător cât mai curat şi 
implicit  a  sănătăţii  dumneavoastră,  prin refolosirea şi  reciclarea  deşeurilor  de echipamente  
electrice şi electronice  !

 depozitarea  deşeurilor de echipamente electrice şi electronice  în  condiţii  improprii  poate 
avea efecte grave asupra mediului şi sănătăţii umane !

Produsele care genereaza deşeuri de echipamente electrice si electronice sunt marcate cu următorul 
simbol:




