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Stimate Client, 
MANUALUL UTILIZATORULUI ȘI DE ÎNTREȚINERE

Vă mulțumim pentru încrederea dvs. și că ați achiziționat acest produs de o calitate superioară. Aceste instrucțiuni vă vor ajuta să vă 
cunoașteți încărcătorul de acumulatori. Printr-o parcurgere atentă a acestor instrucțiuni vă asigurăm că veți afla mai multe informații despre 
diversele caracteristici oferite de acest produs. 

 
Vă rugăm să rețineți standardele de siguranță pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului. O manipulare atentă a produsului vă va 
recompensa cu ani de funcționare în condiții de siguranță și de încredere.  

 

REGULI DE SIGURANȚĂ 

 

ATENȚIE! Indică o posibilă situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca răniri ușoare sau pagube materiale. 
 

 
AVERTISMENT! Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca leziuni grave sau deces 

 

 
PERICOL! I Indică o amenințare directă și iminentă care, dacă nu este evitată, va provoca moartea sau răni grave. 

 

 
IMPORTANT! Indică utilizarea corectă a mașinii și alte informații utile. Acest semn nu reprezintă o situație 
periculoasă sau amenințătoare. 

 
 

UTILIZAREA CORECTĂ 
Dispozitivul este fabricat folosind standarde de siguranță recunoscute. Orice utilizare incorectă poate provoca: 

- Vătămarea sau decesul operatorului sau a unei terțe părți  
- Deteriorarea dispozitivului și a altor materiale sau bunuri care aparțin societății sau a zonei din apropierea încărcătorului  
- Funcționare și rezultate ineficiente. 

 

Întregul personal implicat în punerea în funcțiune, exploatare, întreținerea și service-ul acestui dispozitiv trebuie: 
- Să aibă o calificare 
- Să fi citit și respectat acest manual de operare cu atenție 
- Să aștepte 24 de ore după deschiderea ambalajului înainte de utilizarea dispozitivului. 

 

Toate avertizările de siguranță și pericol de pe dispozitiv trebuie: 
- Să fie într-o stare lizibilă 
- Să nu fie deteriorate 
- Să nu fie îndepărtate 
- Să nu fie acoperite sau vopsite. 

 
Dispozitivul trebuie să fie utilizat exclusiv pentru scopul propus. Orice altă utilizare este considerată necorespunzătoare. Producătorul 
nu este responsabil pentru eventualele daune, rezultate neconforme sau incorecte cauzate de o astfel de utilizare necorespunz ătoare. 

 

Utilizarea încărcătorului include: 
- Citirea și respectarea tuturor instrucțiunilor de utilizare și a avertismentelor de siguranță/pericol  
- Efectuarea lucrărilor de inspecție și întreținere 
- Respectarea instrucțiunilor producătorului bateriei și a vehiculului.  

 

 

CONEXIUNEA LA REȚEAUA DE CURENT 
Dispozitivele cu un consum mai mare de energie poate afecta calitatea energetică a liniei principale de alimentare, datorită tensiunii 
de intrare a acestora. Acest lucru poate afecta încărcătorul de acumulatori și pot cauza restricții de conectare cum ar fi: 

- Capacitatea rețelei insuficientă 

- Dimensionarea insuficientă a sistemului electric. 
 

În cazul în care apare una dintre aceste situații, operatorul sau persoana care utilizează aparatul trebuie să verifice dacă dispozitivul poate fi 
conectat, solicitând o confirmare a unui tehnician calificat. Conectați încărcătorul la o priză de alimentare ușor accesibilă. 

 
NOTĂ! Asigurați-vă că conexiunea la împământare a rețelei de alimentare este realizată în mod corespunzător . 

 

 

RISCURI CAUZATE DE TENSIUNEA REȚELEI ȘI A CURENTULUI DE ÎNCĂRCARE 
Utilizatorul încărcătorului este expus la multe riscuri, cum ar fi:  

- Pericol de electrocutare de la tensiunea de alimentare și a curentului de încărcare  

- câmpuri electromagnetice periculoase, care pot pune în pericol viețile celor care folosesc stimulatoare cardiace.  
 

Un șoc electric poate fi mortal. Pentru a evita șocurile electrice în timp ce utilizați încărcătorul: 
- Nu atingeți părțile aflate sub tensiune din interiorul sau exteriorul încărcătorului 
- Nu atingeți niciodată polii bateriei 
- Nu scurt-circuit-ați cablul încărcătorului sau terminalele de încărcare. 

 
Toate cablurile și terminalele trebuie să fie fixate, intacte, izolate și dimensionate corespunzător. Conexiunile și cablurile slăbite, arse, deteriorate 
sau dimensionate necorespunzător trebuie reparate imediat. 
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RISCURI GENERATE DE ACIZI, GAZE ȘI VAPORI 
Bateriile conțin acid, care este dăunător pentru ochi și piele. Purtați ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție adecvată. În cazul 
contactului direct cu acidul clătiți cu apă din abundență și cereți sfatul medicului, dacă este necesar.  

 
În timpul încărcării, sunt eliberate diverse gaze și vapori, care pot crea leziuni și care pot fi extrem de explozivi. 
Folosiți încărcătorul numai în zone bine ventilate pentru a preveni acumularea de gaze explozive. Zonele cu mai puțin de 4% h idrogen, nu sunt 
considerate ca fiind expuse riscului de explozie. O bună aerisire asigură un mediu sigur pentru operația de încărcare. 
În timpul încărcării, mențineți o distanță de cel puțin 50 cm între baterie și încărcător. Sursele posibile de aprindere trebuie să fie ținute departe de 
baterii. 

 
Conexiunea bateriei nu trebuie să fie deconectată în timpul încărcării.  
Nu inhalați gazele și vaporii eliberați de baterie în timpul încărcării.  
Asigurați-vă că zona în care se află încărcătorul și bateria este bine ventilată.  
Pentru a preveni scurt-circuitul, nu așezați unelte sau metale pe baterie. 

 
 

MANEVRAREA BATERIEI 
Protejați bateria de mizerie și deteriorări mecanice. 

 
Bateria se va păstra încărcată într-un loc răcoros. Auto-descărcarea este menținută la un 
nivel minim la cca. 20 ° C. În fiecare săptămână, efectuați o inspecție a bateriei pentru a vă 
asigura că nivelul de electrolit este corect. 

 
În oricare dintre următoarele situații, nu porniți încărcătorul și verificați bateria: 
- Nivelul electrolitului inegal sau un consum ridicat de apă în celulele individuale, înseamnă o posibilă defecțiune 
- Bateria se supraîncălzește (temperatura peste 55°C). 

 

 
PROTEJAREA TERȚELOR PĂRȚI 

Când încărcătorul este în funcțiune, păstrați personalul neautorizat în afara zonei de lucru.  
 

Dacă există oameni în apropierea zonei de încărcare: 
- Avertizați-i despre toate pericolele (acizii și gazul periculos, pericolul de la tensiunea de alimentare și a curentului de încărcare, etc.) 
- Furnizați-le echipament de protecție adecvat 

 
Înainte de a părăsi zona de lucru, asigurați-vă că aceasta este în siguranță chiar și dacă operatorul este absent. 

 

 
 

MĂSURI DE SIGURANȚĂ LA UTILIZAREA NORMALĂ 
Alimentarea încărcătorului se va face numai de la o rețea electrică cu conductor de împământare și o priză cu contact de împă mântare. 
Producătorul nu va fi responsabil pentru orice daune provocate de alimentarea necorespunzătoare. 

 

Acest dispozitiv funcționează numai în conformitate cu gradul de protecție a instrucțiunilor IP21. Nu utilizați niciodată încărcătorul dacă 
există semne ce indică o defecțiune sau deteriorare. 

 

Orice componente sau dispozitive de securitate care nu funcționează în mod corespunzător și care nu asigură corecta funcționare a 
acestuia trebuie să fie reparate înainte de a utiliza încărcătorul.  

Niciodată nu ocoliți sau dezactivați dispozitivele de protecție sau de siguranță.  
 

 

INSTALAREA 
Instalați încărcătorul într-un loc uscat, cu o ventilație corespunzătoare, departe de surse de căldură si medii corozive (alcaline/acide, ...). Lăsați un 
spațiu gol de 20 cm față de părțile laterale și 1 m pe înălțime. 
Temperatura mediului ambiant nu trebuie să fie mai mare de 40°C. 

După deschiderea ambalajului încărcătorului așteptați cel puțin 24 de ore înainte de a-l pune în funcțiune. 
Evitați stropirea cu lichide sau infiltrarea acestora pe/în încărcătorul bateriei. Acesta are un nivel de protecție IP21. 

Asigurați-vă că încărcătorul potrivește acumulatorului (verificați plăcuța de informații a încărcătorului bateriei înainte de utilizare) 
Protejați rețeaua cu un comutator de întârziere sau o siguranță cu o valoare mai mare decât cea mai mare absorbție a încărcătorului bateriei. 
Respectați polaritatea conectorului bateriei (cablurile negre înseamnă polaritate negativă (-) și cablurile roșii înseamnă polaritatea pozitivă (+)). 

 

 
 

DISPOZITIVE DE PROTECȚIE 
Protecția în cazul unei supratensiuni de durată mare sau inversarea polarității se realizează printr-o siguranță fuzibilă. În cazul în care nu există 
tensiune electrică la rețea, procesul de încărcare se va întrerupe TEMPORAR. 

Încărcarea se va relua automat atunci când tensiunea electrică va reveni. 

 
 

CERTIFICAREA PRIVIND SECURITATEA 
          Dispozitivele cu marcajul CE îndeplinesc cerințele esențiale ale standardelor de joasă tensiune și compatibilitate electromagnetică.  

 
 

DREPTURI DE AUTOR 
Drepturile de autor ale acestor instrucțiuni de utilizare aparțin producătorului. Textul și ilustrațiile sunt toate corecte punct de vedere 
tehnic la momentul tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a face modificări. Conținutul instrucțiunilor de utilizare nu oferă baza  pentru 
reclamații de orice fel din partea cumpărătorului. Dacă aveți sugestii de îmbunătățire, sau ne puteți indica orice greșeli pe care le -ați 
găsit în instrucțiuni, vă vom fi foarte recunoscători pentru comentariile dumneavoastră.
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LEGAREA LA REȚEA 
Redresorul nostru funcționează cu o rețea trifazică de 380-440 Vca și monofazică de 220-255 Vca (curent alternativ). 

 

Înainte de conectare, asigurați-vă că tensiunea rețelei este apropiată de valoarea normală. În cazul în care valorile de încărcare nu sunt cele 
corecte (în cazul unor anomalii pe linia de alimentare sau fiindcă este utilizat într-o perioadă de timp când tensiunea este mai mare, de ex. 
noaptea), este posibil să se corecteze puterea transformatorului până la valoarea Măsurată a tensiunii. 

 
Conectarea la o rețea trifazică 

Pentru a corecta tensiunea de rețea trebuie să se acționeze asupra blocului de borne din interiorul redresorului. Este import ant să se 
verifice aceste valori: evaluat la + 10%  + 5%  -5% 

Utilizați o priză care corespunde parametrului dintre tensiunea măsurată și cea evaluată.  
 

Exemplu: 
Tensiune nominală: 400 Vca 
Tensiune linie/rețea: 420 Vca (măsurată) 
Raportul% +5% 
Poziția pe blocul de terminale: 420 
 
Tensiune nominală 400 Vca 
Tensiune linie/rețea: 380 Vca (măsurată) 
Raportul% -5% 
Poziția pe blocul de terminale: 380 

 

 
 

Avertizare! Tensiunea din interiorul încărcătorului poate fi fatală. Numai personalul calificat poate acționa asupra acestui dispozitiv. 

 
 

Conectarea la o rețea monofazică 
Pentru a corecta tensiunea de rețea trebuie să se acționeze asupra blocului de borne din interiorul redresorului. Este import ant să se 
verifice aceste valori: evaluat la + 10%  + 5%  -5% 

Utilizați o priză care corespunde parametrului dintre tensiunea măsurată și cea evaluată. 
 

Exemplu: 
Tensiune nominală: 230 Vca 
Tensiune linie/rețea: 240 Vca (măsurată) 
Raportul% +5% 
Poziția pe blocul de terminale: 240 
 
Tensiune nominală 230 Vca 
Tensiune linie/rețea: 220 Vca (măsurată) 
Raportul% -5% 
Poziția pe blocul de terminale: 220 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avertizare! Tensiunea din interiorul încărcătorului poate fi fatală. Numai personalul calificat poate acționa asupra acestui dispozitiv. 
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CURBE DE ÎNCĂRCARE 
 

Curba de încărcare instalată este W a, cu curent descrescător, în conformitate cu standardul DIN41774. 

Pentru a obține încărcarea corectă a bateriei, încărcătorul bateriei trebuie să poată furniza o încărcare cât mai exactă cu cea a standardului: la 
început să permită un curent de încărcare de 16% din capacitatea bateriei și apoi să aibă o tendință de scădere.  

Pentru a alege corect încărcătorul adecvat bateriei dvs., trebuie să definiți curentul de încărcare de care aveți nevoie, calculând 16% din 
capacitatea bateriei în Amperi-oră (Ah). (Ex: pentru o baterie de 600Ah, trebuie să utilizați un încărcător de 100A, deoarece I înc > 600 * 0,16). 

 

 
CURBA WA 

Curba W a, afișată în diagramă, se caracterizează printr-o tendință de scădere a tensiunii 
de încărcare odată cu creșterea tensiunii bateriei. Încărcătorul executat cu curba W a are  

o durată de încărcare care variază de la 10 la 12 ore. La sfârșitul încărcării, are loc ciclul 
de egalizare (de obicei, pe perioada week-end-ului): permite încărcătorului să elimine 
diferențele mici de tensiune apărute între elementele bateriei (celule) care, în timp, ar 
reduce în mod considerabil performanțele sale. Aceasta are loc prin cicluri de încărcare 
suplimentare cu a durată prestabilită și începe la 10 ore după încheierea încărcării. 

 

 
ÎNTREȚINEREA 

 
În cazul în care bateria nu va fi utilizată pentru perioade lungi de timp, de exemplu în timpul vacanțelor, aceasta ar trebui să fie menținută 
încărcată, pentru a nu compromite performanțele sale. 

Este bine să încărcați acumulatorul înainte de a fi lăsat nefolosit pentru perioade lungi de timp. Pentru a-l proteja de auto-descărcare, este posibilă 
finalizarea programului de încărcare cu funcția de întreținere. Acesta menține bateria la o încărcare de 100%, chiar dacă nu va fi utilizată luni de 
zile; această funcție este comandată de microprocesor, care poate activa automat cicluri de încărcare suplimentare, cu menținerea unui curent de 
încărcare al bateriei la valori predefinite, bateria fiind astfel întotdeauna plină. 

 

ÎNAINTE DE A APELA LA UN TEHNICIAN 
Înainte de a chema tehnicianul, asigurați-vă că: 

•       Citiți cu atenție secțiunea "Conexiunea la rețeaua de curent"  
•       Verificați dacă încărcătorul este alimentat corect (în cazul dispozitivelor trifazice, verificați prezența celor trei faze)  

•       Verificați pe afișaj dacă bateria este conectată 
•       Verificați curentul bateriei 

•       Verificați dacă puterea disponibilă la rețea este mai mare decât absorbția maximă a încărcătorului bateriei (vezi plăcuța cu 
informații) 

•       Verificați integritatea conectorilor. 
 

Dacă problema persistă, apelați la un tehnician autorizat. 
 

Cod eroare: T+ Cod eroare: V+ Cod eroare: Time exceeded 
 

Transformator de putere supraîncălzit 
Sonda termică deschisă din cauza unei 
supratemperaturi a transformatorului de putere. 
Soluții: 
- Așteptați până când transformatorul se 
răcește. 
- Verificați dacă cele 2 fire portocalii sunt 
conectate în mod corespunzător în spatele 
plăcii de control. 

 

Supratensiune 
Soluții: 

- Verificați dacă bateria este potrivită pentru 
încărcător 

- Verificați dacă bateria este prea încărcată 

- Verificați dacă placa de control este 
configurată pe tensiunea corectă (în spatele 
plăcii de control) 

 

Timp de încărcare depășit 
În cazul în care ciclul de încărcare nu poate ajunge la faza 
finală, temporizatorul de siguranță va depăși limita de 12 
ore și această eroare va apărea pe ecranul principal. 
Soluții: 
- Asigurați-vă că firele de intrare de pe transformatorul de 
putere se potrivesc cu tensiunea de la rețea 
- Verificați starea bateriei 

 

 

 

REZOLVAREA PROBLEMELOR 

 
Secțiunea rezervată pentru tehnician 
Încărcătorul de baterie nu se pornește 

•  Verificați prezența tensiunii de rețea corectă pe bornele 
principale și siguranța 

•  Verificați dacă tensiunea de rețea este aceeași cu cea de la 
intrarea transformatorului (380V, 400V, 420V trifazic sau 220V, 
230V, 240V, 250V monofazic) 

• Verificați eficiența siguranței la încărcătorul de baterii 
•  Verificați conexiunile dintre conectori și placa de control 
•  Verificați continuitatea sondelor termice ale 

transformatorului (conductor portocaliu) 
•  Verificați strângerea corectă a șuruburilor care leagă cablurile la 

redresor 
•  Verificați funcționarea comutatorului de control la distanță și 

circuitul auxiliar 

• Verificați tensiunile de ieșire ale transformatorului auxiliar 
• Verificați dacă tensiunea ajunge la transformatorul de putere 

 
Cablul de conectare-la-baterie (connection-to-the-
battery) nu există (numai pentru Easy Wire) 

 
• Verificați dacă nu este ieșit din slot. 
•  Verificați dacă ceva nu blochează cablul.
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ECRANUL PANOULUI DE CONTROL ȘI SETĂRI (Cutie tip C – S) 
 

 
Când este pornit încărcătorul. În prima fază se prezintă modelul unității, și toate LED -

urile de pe panou se aprind pentru o secundă pentru a testa funcționalitatea lor.  

Imediat ce încărcătorul pornește, se testează conexiunea cu bateria (dacă este prezentă) 

ș i dacă bateria este potrivită pentru acest încărcător, iar în cazul în care rezultatul este 

pozitiv, se va porni automat încărcarea.  

 

 
În cazul în care nu există nici o baterie conectată la încărcător, pe ecran va apărea textul NO 
BATTERY, notificând utilizatorul de existența acestei situații. 

 

 
 
 

Textul CHARGING (Încărcare) apare după începerea automată a încărcării sau după ce 

utilizatorul pornește manual încărcarea prin apăsarea butonului On/Off (Pornit/Oprit). Sunt 

afișate tensiunea bateriei și durata totală a încărcării. In plus, o mică iconiță a bateriei indică 

nivelul încărcării bateriei în timp real. În cazul întreruperii conexiunii între baterie și încărcător, 

încărcarea se oprește automat. 

 

 

 

Textul ABS CHARGE apare când încărcarea este la 80% (vezi diagrama Curba Wa). 

 

       

 

 
Apăsați butonul ENTER pentru a accesa ecranul ERROR (eroare), unde se afișează codurile de 

eroare în cazul unor anomalii sau defecțiuni. Descrierile codurilor de eroare pot fi consultate în 

secțiunea "Înainte de a apela tehnicianul" din acest manual. 

 
 
 

 
Apăsați butonul ENTER pentru a vizualiza durata presetată a încărcării ABS și durata totală a 

încărcării. Pentru a modifica durata de încărcare ABS, verificați instrucțiunile de mai jos. 
 

 
 
 
 

IMPORTANT: NU EFECTUAȚI OPERAȚIUNILE URMĂTOARE ÎN TIMP CE ARE LOC ÎNCĂRCAREA SAU DACĂ BATERIA ESTE 

CONECTATĂ LA ÎNCĂRCĂTOR !!! 
 

Placa de control permite, în funcție de starea bateriei (veche/recondiționată sau nouă), creșterea timpului ABS. Cu cât bater ia este mai 

veche cu atât sunt necesare mai multe ore de încărcare. Setarea implicită este AUTO, încărcătorul selectând durata de încărcare ABS 

automat. 

 

 
Dacă cele 2 butoane de pe panou sunt apăsate simultan pentru câteva secunde, se va afișa ecranul 
de setare a timpului de încărcare ABS. 

 
Standard este AUTO (placa de control calculează cel mai bun timp de încărcare ABS), pentru a mări 

sau corecta timpul ABS apăsați succesiv butonul ENTER până când se ajunge la timpul de 

încărcare dorit (1-10 ore), apoi țineți apăsat butonul ON/OFF timp de câteva secunde pentru a 

memora această setare. 

 
 
 
 
 
 

După ecranul ABS, va apărea ecranul se setare a limbii. Schimbarea limbii se realizează prin 

apăsarea succesivă a butonului ENTER pentru a derula prin limbile disponibile și apoi ținerea 

apăsată a butonului ON/OFF timp de câteva secunde pentru memorare.
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DESCHIDEREA ÎNCĂRCĂTORULUI  (Cutie tip C - S) 
 

NOTĂ! Executarea incorectă a instrucțiunilor sau căderea dispozitivului ar putea provoca vătămări corporale grave și pagube materiale. 
Numai tehnicienii calificați trebuie să execute deschiderea acestui dispozitiv. Urmați standardele de siguranță prezentate în  instrucțiunile de 
utilizare a încărcătorului bateriei. 

 

 
 
 

FAZA 1: Asigurați-vă că cablul de alimentare și cablurile bateriei sunt 
deconectate. 

 
Scoateți cele două șuruburi (tip Phillips) din partea din spate-sus a 
încărcătorului bateriei. 

 
 
 
 
 
 
 

FAZA 2: Trageți de capacul de sus înapoi, aprox. 15 mm, pentru a-l elibera de pe șine și 

ridicați-l în sus pentru a-l scoate. 
 

Scoateți panoul frontal alb ridicându-l în sus pentru a avea acces la transformatorul de 
putere al încărcătorului. 
 

 

 
 
 
 

FAZA 3: După ce ați scos partea de sus, este posibilă testarea stării siguranței, verificarea 
piulițelor/șuruburilor de la puntea de diode și verificarea cablajului transformatorului de putere. 

 
De asemenea, este posibilă verificarea stării transformatorului auxiliar și a contactorului, 
asigurându-vă că conexiunile sunt strânse în mod corespunzător. 
 

 
 
 
 
 
 

FAZA 4: Când încărcătorul este complet deschis, este posibilă testarea stării de funcționare 
a transformatorului de putere și adaptarea tensiunii de intrare la tensiunea de rețea (a se vedea 
secțiunea „Legarea la rețea” a acestui manual). 

 

 
 
 
 
 
 
 

FAZA 5: Este posibilă verificarea integrității plăcii de bază și verificarea introducerii 

corespunzătoare a conectorilor. 
 

N.B.: Când se reasamblează panoul metalic, asigurați-vă că mufele sunt fixate corespunzător în 

conectorii aferenți. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schema de conexiuni ale plăcii de control 
 

1) Cabluri Albastre x 2 
2) Cabluri Albe x 2 
3) Cabluri Portocalii x 2 
4) Cablu Roșu 
5) Cablu Negru 

6 
7 
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GHID DE OPERARE A PANOULUI FRONTAL  (Cutie tip M) 

 
Atunci când încărcătorul este pornit, va rula un test rapid pentru a 

verifica funcționarea LED-urilor și bara de LED-uri. 

 

Atunci când bateria este conectată, LED-ul galben de deasupra 

butonului ON/OFF va clipi pentru câteva secunde, placa de control 

verifică starea bateriei și apoi pornește automat încărcarea. 

În cazul întreruperii conexiunii între baterie și încărcător (deconectarea 

bornelor), încărcătorul se oprește automat. 

Pentru a porni sau opri manual încărcarea, apăsați butonul ON/OFF. 

 

Toate LED-urile sunt de intensitate mare pentru a oferi o vizualizare 

ușoară a stării de încărcare, chiar de la o distanță mai mare.  

 

 

 
 
 

DESCHIDEREA ÎNCĂRCĂTORULUI  (Cutie tip M) 
 

NOTĂ! Executarea incorectă a instrucțiunilor sau căderea dispozitivului ar putea provoca vătămări corporale grave și pagube materia le. 
Numai tehnicienii calificați trebuie să execute deschiderea acestui dispozitiv. Urmați standardele de siguranță prezentate în instrucțiunile de 
utilizare a încărcătorului bateriei. 

 
 
 
 
 
 

FAZA 1: Asigurați-vă că cablul de alimentare și cablurile bateriei sunt deconectate.  Scoateți 
cele 4 șuruburi Phillips de pe partea stângă și dreaptă a încărcătorului bateriei, așa cum se 
arată în imagine. Pentru a ușura operația, poziționați încărcătorul pe un stand cu înălțimea de 
minim 6,5cm, care va ține partea de jos în poziția sa după ce partea superioară este ridicată. 

 
 
 
 
 

 
FAZA  2:  Este posibilă verificarea integrității plăcii de bază și dacă conectorii de alimentare sunt 
introduși corespunzător, așa cum se arată în imagine. De asemenea se poate verifica și dacă 
conectorii butonului ON/OFF sunt introduși în mod corespunzător. 

 
N.B.: Când se reasamblează partea de jos, asigurați-vă că mufele sunt reintroduse 
corespunzător în conectorii aferenți. 

 
 
 
 
 
 

FAZA 3: Odată ce partea de sus este ridicată este posibilă: verificarea stării siguranței 

de alimentare și verificarea dacă șuruburile punții de diode sunt strânse sau slăbite. În 
cazul unor șuruburi slăbite, strângeți-le. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FAZA 4: De asemenea, este posibilă verificarea alimentării transformatorului de putere (220V, 
230V, 240V) și de a adapta tensiunea de intrare la tensiunea de ieșire, după cum se arată în 
exemplul din secțiunea "Legarea la rețea". 
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SE 1.2 10/15 
 

CONDIȚII DE ACORDARE A GARANȚIEI 

Acest încărcător de acumulatori este fabricat în conformitate cu standardele de bază care asigură buna sa funcționare. Tehnicienii noștri 

calificați verifică fiecare fază de asamblare. 

Garanția este recunoscută numai în cazul unor anomalii cauzate de fabricație defectuoasă sau componente defecte. Reclamațiile 

acceptate și recunoscute în condițiile de garanție determină repararea sau înlocuirea cu un produs identic, fără cheltuieli, cu condiția ca 

dispozitivul să fie adus la locația furnizorului.  

Orice alte situații ce nu sunt menționate mai sus nu vor fi luate în considerare (ex. daune materiale sau morale, costuri generate de 

nefuncționare, etc.) 

Durata de garanție este de 24 de luni de la prima utilizare a produsului sau după 24 de luni de la data facturării. Durata de garanție poate fi 

prelungită până la 60 de luni, la cerere. 

Durata de garanție se calculează în conformitate cu o funcționare standard de 12 ore/zi; dacă încărcătorul este utilizat la mai multe 

schimburi de lucru, durata de garanție este redusă proporțional. 

Garanția este imediat anulată în oricare din aceste situații: modificări aduse dispozitivului fără permisiune, numărul de serie ilizibil, precum și 

defecțiunile cauzate de fenomene naturale, mediu coroziv sau dăunătoare pentru circuite electrice, deteriorări datorate unor lovituri, impact 

sau șoc, deteriorări la transport și manipulare. Costurile de transport nu se restituie si sunt suportate integral de către utilizator, cu excepția 

cazului unei anomalii sau funcționare necorespunzătoare a dispozitivul cauzată de fabricație defectuoasă sau componente defecte. 

Producătorul poate modifica și actualiza dispozitivele sale, fără notificarea prealabilă a clienților, dar garantând piese de schimb pentru 

modelele mai vechi. 

Reparațiile sau componentele înlocuite sunt garantate pentru 6 (șase) luni. 

 

Cumpărătorul este de acord cu termenii garanției. 

Referitor la responsabilitatea producătorului, acesta ar fi supus obligațiilor de garanție la produsele sale numai în cazul în care tehnicianul va 

executa în mod corect instalarea, respectând instrucțiunile de utilizare și în cazul în care utilizatorul acestui încărcător va respecta întocmai 

instrucțiunile din manualul de utilizare anexat la încărcătorul de baterii. 
 

 
 
 
 
      DICHIARA sotto la  propria responsabilità che il prodotto :             Caricabatterie  50Hz 
      DECLARĂ pe propria răspundere că produsul:                  Încărcător baterii 50 Hz 
 

 
Realizzato per la ricarica di :                                                                 Batterie trazione 
Realizat pentru a încărca:                                                                      Baterii pentru tracțiune 

 

 
Per uso in ambiente :                                                                             Industriale 
Pentru util izare în mediul :                                                                   Industrial 

 

 
Completo di :                                                                                           Controllo elettronico 
Include:                                                                                                   Control Electronic 

 
 
 
 
 
 
 
 
MODEL __________/________/________ NR. SERIE ____________________________ AN ___________ 

 
 
 
 
 
 
 

DICHIARA in oltre che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza delle  seguenti 

ulteriori direttiv e CEE 
De asemenea DECLARĂ că acest produs este în conformitate cu cerințele de bază privind siguranța ale 
următoarelor directive CE: 

 
CEE 73/23 – 93/68 – 89/336 
CEI EN 50065-1   CEI EN 50081-2   CEI 70-1   CEI 14-4 
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