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Obecné upozornění: 
Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. 
Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou 
chráněny zákonem. 
Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal. 

Upozornění: 

 

Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem musí zacházet jako 
s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti 
vyhazovat s běžným domácím odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrná 
střediska. 

 
 
 

ROMÂNĂ 
ÎNCĂRCĂTOR DE BATERII ÎN 7 ETAPE (12 V) 

Caracteristici 
Încărcare automată în 7 etape 
Acesta este un încărcător complet automat de baterii cu 7 etape. Dacă tensiunea la borne scade sub 
un anumit prag inferior, încărcătorul revine automat la începutul ciclului de încărcare.  
Încărcarea automată vă protejează bateria contra supraîncărcării, încărcătorul putând fi lăsat conectat 
la baterie pe o perioadă nedefinită. 
Încărcătoarele în 7 etape sunt adecvate pentru majoritatea tipurilor de baterii, inclusiv cele cu calciu, 
gel şi AGM. Acesta poate contribui şi la recondiţionarea bateriilor epuizate şi a bateriilor cu acid. 

 

CARACTERISTICI DE PROTECŢIE 
• Protecţie polaritate 
• Protecţie scurtcircuit 
• Protecţie contra conectării unei baterii incompatibile 
• Protecţie contra bateriilor defecte 
• Protecţie la supraîncărcare (> 17,5 V) 
• Protecţie la temperatură excesivă (~ 65 °C) 
• Ventilator de răcire controlat automat 
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PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI 

 
1. Afişajul cu leduri al stadiului de încărcare 

indică Alimentare pornită, Încărcarea în curs 
şi Încărcarea completă 

2. Comutator on/off (pornit/oprit) 
3. Ventilator de răcire controlat prin termostat 
4. Orificiu de montare de 5,0 mm 
 

5. Cadru de montare 
6. Led privind pornirea alimentării 
7. Led de indicare a defecţiunii 
8. Cablu de alimentare 
9. Conductori CC 
 

INSTRUCŢIUNI DE MONTARE 
NUMAI PENTRU UTILIZARE ÎN SPAŢII INTERIOARE 

 

Orificiu de montare de 3,5 mm 

  

AŞA NU 

 min 10 CM  

 

AŞA DA 

 1 2 3

 8 9 
 4 5 6 7 
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CABLAREA PERMANENTĂ LA BATERIE 
Se pot conecta conductorii de încărcare CC la baterie pentru instalaţii permanente. Vor fi necesare 
2 borne inelare, o portsiguranţă în linie şi o siguranţă cu o valoare nominală egală cu sau mai mare de 
valoarea dublă a puterii produse de încărcător (vezi mai jos). 
5 A = Siguranţă de 10 A 
10 A = Siguranţă de 20 A  
20 A = Siguranţă de 40 A  
Conectare: 
Tăiaţi clemele de baterie furnizate; asiguraţi-vă că aveţi destul cablu pentru a ajunge la bornele 
bateriei. (NU întindeţi cablurile CC ale încărcătorului de baterie). 

 

1. Siguranţă în linie 
2. Bornă inelară 
3. ROŞU 
4. NEGRU 

 

Dacă se utilizează încărcătorul într-o aplicaţie permanentă / cablată, iar vehiculul nu va fi utilizat mai 
mult timp, o idee bună este să lăsaţi încărcătorul conectat la alimentarea de la reţea (pornit - „On”) 
pentru a menţine bateria complet încărcată. 

INSTRUCŢIUNI DE ÎNCĂRCARE 

PASUL 1 VERIFICAREA NIVELULUI DE ELECTROLIT 
Înainte de a încărca bateria, scoateţi capacele de aerisire şi verificaţi nivelul de electrolit (nu este 
necesar la bateriile etanşate care nu necesită întreţinere). Nivelul trebuie să fie cu 6mm (1/4”) peste 
plăcuţele bateriei. Dacă este scăzut, completaţi cu apă distilată până obţineţi nivelul corect şi montaţi 
la loc capacele de aerisire. 

PASUL 2 CONECTAREA ÎN AFARA VEHICULULUI 
Conectaţi conform imaginii de mai jos 

 

Conectarea în afara vehiculului

1. ROŞU 
2. NEGRU 

 

 

1 2 

3 4 
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Împământarea şasiului 
Borna de masă a carcasei trebuie să fie conectată la un punct de masă, care va depinde de locul în 
care este montat încărcătorul de baterii. Într-un vehicul, conectaţi borna de masă a carcasei la carcasa 
vehiculului. Într-o ambarcaţiune, conectaţi la sistemele de legare la masă al ambarcaţiunii. Într-un 
punct fix, conectaţi la împământare. 

 
 ŢĂRUŞ DE ÎMPĂMÂNTARE DE 1,2 M 
 
PASUL 3 CONECTAREA LA ALIMENTAREA DE LA REŢEA DE 220-240VCA 
Conectaţi încărcătorul de baterii la o priză de alimentare cu tensiune de 220-240VCA şi porniţi 
alimentarea de la reţea. 
 
PASUL 4 ÎNCĂRCARE 
În timpul procesului de încărcare, ledurile de ÎNCĂRCARE ÎN CURS şi ÎNCĂRCARE FINALIZATĂ vor 
lumina în moduri diferite. Acest comportament este normal, indicând diversele etape de încărcare. 
Când ledul de ÎNCĂRCARE FINALIZATĂ rămâne aprins, acesta este denumit modul „float” (de 
menţinere a tensiunii), iar încărcătorul poate rămâne conectat la baterie fără a o supraîncărca. Dacă 
ledul de ACTIVARE luminează intermitent, există o defecţiune, consultaţi explicaţia de la „Coduri de 
defect”. 
 
Indicatorul stadiului de încărcare 
Ledurile de „ÎNCĂRCARE ÎN CURS” şi „ÎNCĂRCARE FINALIZATĂ” se vor aprinde şi vor lumina în 
moduri diferite pentru a indica diferite etape de încărcare. Consultaţi mai jos modelele de luminare. 

 = Lumină aprinsă constant 

 = Lumină intermitentă 

Led roşu 
Alimentare 
pornită 

Led galben 
Încărcare în curs 

Led verde
Încărcare 
finalizată

Led roşu 
Defecţiune

Oprire — — — — 

Pornire  — — — 

Încărcare 1. Desulfatare   — — 

 2. Pornire lentă   — — 

 3. Principal   — — 

 4. Absorbţie   — — 

 5. Testul bateriei   — — 

 6. Recondiţionare   — — 

 
7. Float  

(menţinere tensiune) 
  — — 

Încărcare finalizată  —  — 
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Protecţie contra conectării unei bateriei 
incompatibile 

  —  

Protecţie contra inversării polarităţii de ieşire   —  

Protecţie contra scurtcircuitului la ieşire   —  

Protecţie contra supratensiunii   —  

Baterie defectă  
D (Led pentru 
partea principală) 

—  

Protecţie termică  — —  

 
PASUL 5 DECONECTARE 
Asiguraţi-vă că este adus în poziţia de oprire comutatorul de alimentare de la reţea de 220-240 VCA şi 
că încărcătorul este deconectat de la reţea. 

Bateria în afara vehiculului 
Scoateţi conductorul NEGRU (clema bateriei) de la baterie. Scoateţi conductorul ROŞU (clema 
bateriei) de la baterie. 

Baterie în vehicul 
Scoateţi conexiunea de la şasiu. Scoateţi conexiunea de la bornele bateriei. 
Este posibil să se afişeze coduri de eroare. Acestea vor fi afişate în modul următor: 
 

Cod eroare Led de încărcare 
finalizată  

Led de 
indicare a 
defecţiunii

Cauză Remediu 

Polaritate 
inversată / 
scurtcircuit la 
ieşire 

— — 
 

Scurtcircuit sau 
conexiune 
inversă a clemelor 

Verificaţi dacă clemele 
nu se ating SAU 
verificaţi dacă sunt 
conectate corect la 
baterie 

Baterie 
incompatibilă 
conectată 

— — 
 

Baterie incompatibilă 
conectată 

Alegeţi şi conectaţi 
tipul corect de baterie 

Baterie defectă  
(Led pentru 
partea 
principală) 

— 
 

A expirat intervalul de 
aşteptare pentru 
încărcarea principală, 
aceasta oprindu-se 
după 24 de ore 

Bateria este defectă şi 
este posibil să fie 
necesară înlocuirea sa

Supratensiune — — 
 

Tensiunea bateriei de 
12 V depăşeşte 17,5 V 
Tensiunea bateriei de 
24 V depăşeşte 35 V 

Deconectaţi 
încărcătorul şi 
verificaţi tensiunea 
bateriei. Încărcătorul 
este compatibil numai 
cu baterii de 12 V sau 
24 V 

Temperatură 
excesivă 

— —  Temperatura internă 
depăşeşte 65 °C +/- 
5 °C 

Opriţi încărcătorul şi 
lăsaţi-l să se răcească
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Avertisment 
- Este posibil să se emane gaze explozive din baterie în timpul încărcării. Preveniţi formarea de 

flăcări şi scântei Asiguraţi o ventilaţie corespunzătoare 
- Înainte de încărcare, citiţi instrucţiunile 
- Pentru utilizare în spaţii interioare. Nu expuneţi produsul la ploaie 
- NUMAI pentru încărcarea bateriilor plumb-acid de 12 volţi 
- Deconectaţi alimentarea de la reţea de 220-240 VCA înainte de a realiza sau desface conexiunile 

la baterie 
- Încărcătorul de baterii trebuie să fie conectat la o priză cu împământare 
- Conexiunea la alimentarea de la reţea se va realiza în conformitate cu normele naţionale privind 

cablarea electrică 
- Nu încercaţi să încărcaţi bateriile nereîncărcabile 
- Nu încărcaţi niciodată o baterie îngheţată 
- Dacă cablul CA este deteriorat, nu încercaţi să utilizaţi produsul. Acesta trebuie să fie înlocuit sau 

reparat de un specialist calificat 
- Este posibil să se scurgă substanţe corozive din baterie în timpul încărcării, acestea putând 

deteriora suprafeţele delicate. Depozitaţi şi încărcaţi într-o zonă adecvată 
- Asiguraţi-vă că aţi închis toate accesoriile auto înainte de încărcare, inclusiv luminile, încălzirea, 

aparatele etc. 
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii sau persoane invalide cu excepţia cazului în 

care sunt supravegheaţi corespunzător de către un adult responsabil, pentru a se asigura că 
folosesc în condiţii de siguranţă aparatul 

- Copiii vor fi ţinuţi sub supraveghere pentru a nu li se permite să se joace cu încărcătorul de baterii 
 

DATE TEHNICE HQ-CHAR-CAR05 HQ-CHAR-CAR06 HQ-CHAR-CAR07 

Tip încărcător Automat, în 7 etape Automat, în 7 etape Automat, în 7 etape 

Tensiune de alimentare 220-240 V 50/60 Hz 

Putere de intrare 154 W 307 W 554 W 

Tensiune de ieşire 12 VCC 12 VCC 12 VCC 

Curent de ieşire 5 A 10 A 20 A 

Tensiune de pornire 
minimă 

2 V 2 V 2 V 

Curent nominal siguranţă 250 VCA, T3.15A 250 VCA, T3.15A 250 VCA, T3.15A 

 

Desulfatare Încărcare în impulsuri de până la 11 V 

Pornire lentă Înjumătăţire a curentului nominal fixat până la 12 V 

Principal 5 A (Până la 14,4 V) 10 A (Până la 14,4 V) 20 A (Până la 14,4 V) 

Absorbţie 
Tensiune constantă 
până curentul scade la 
0,75 A 

Tensiune constantă 
până curentul scade la 
1,5 A 

Tensiune constantă 
până curentul scade la 
3,0 A 

Testul bateriei Monitorizează tensiunea timp de 90 de secunde 
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Recondiţionare 
Curent constant (0,6 A) 
timp de 4 ore limitat la 
16 V 

Curent constant (1,5 A) 
timp de 4 ore limitat la 
16 V 

Curent constant (3,0 A) 
timp de 4 ore limitat la 
16 V 

Float (menţinere tensiune) 13,8 V şi cu impulsuri 

Eficienţă Aproximativ 85% 

Protecţie termică 65 °C +/- 5 °C: 

Ventilator răcire Temperatură controlată automat 

Temperatură ambientală Putere de ieşire redusă automat 

Protecţie contra 
supratensiunii 

Dacă tensiunea depăşeşte 17,5 V. 

DOMENIUL DE LUCRU AL BATERIEI 

Ciclu de descărcare 
profund 

30-80 Ah 70-200 Ah 134-400 Ah 

Tipuri de baterii baterii plumb-acid, calciu, GEL şi AGM 

Dimensiune (LxlxÎ) 195x115x62 mm 195x115x62 mm 215x115x62 mm 

Greutate 1,0 Kg 1,07 Kg 1,3 Kg 

 

Măsuri de siguranţă: 
Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs 
va fi desfăcut NUMAI de către un tehnician avizat, când este 
necesară depanarea. Deconectaţi produsul de la priza de 
reţea sau alte echipamente în cazul apariţiei unei probleme. 
Nu expuneţi produsul apei sau umezelii. 

Întreţinere: 
Curăţarea trebuie făcută cu o cârpă uscată. Nu folosiţi solvenţi sau agenţi de curăţare abrazivi. 

Garanţie: 
Nu oferim nicio garanţie şi nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate în cazul schimbărilor sau 
modificărilor aduse acestui produs sau în cazul deteriorării cauzate de utilizarea incorectă a 
produsului. 

Generalităţi: 
Designul şi specificaţiile produsului pot fi modificate fără o notificare prealabilă. 
Toate siglele mărcilor şi denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale 
înregistrate ale proprietarilor de drept şi prin prezenta sunt recunoscute ca atare. 
Păstraţi acest manual şi ambalajul pentru consultări ulterioare. 

Atenţie: 

 

Pe acest produs se află acest marcaj. Acesta semnifică faptul că produsele electrice şi 
electronice nu trebuie eliminate odată cu gunoiul menajer. Aceste produse au un sistem 
separat de colectare. 

 
 


