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ESTE NECESAR SĂ CITIŢI MANUALUL 

PREZENT PRIVIND INSTRUCŢIUNILE ŞI 

NORMELE DE SIGURANŢĂ Şi SĂ-L 

PĂSTRAŢI  

1. Prezentul manual conţine importante instrucţiuni 

privind siguranţa şi funcţionarea încărcătorului/setului 

de întreţinere a nivelului acumulatoarelor. Se 

recomandă citirea cu atenţie, înţelegerea şi 

respectarea instrucţiunilor precum şi măsurilor de 

precauţie.   

2. Încărcătorul poate fi utilizat numai la tensiunea de 12 

volţi pentru acumulatoare de tip SLI, AGM SPIRAL, 

AGM PLAT, GEL, VRLA, CAL/CAL şi acumulatoare 

acid-plumb tip START-STOP  precum şi LFP. Nu 

utilizaţi încărcătorul pentru alte tensiuni şi la alte tipuri 

de acumulatoare (CU CELULE USCATE, NICHIEL-

CADMIU, NICHIEL-METAL-HIDRURĂ etc.), folosite în 

general în aparate mici electrocasnice. Utilizarea 

incorectă poate duce la explozia încărcătorului sau 

acumulatorului cărei rezultat sunt pagube materiale 

sau rănirea utilizatorului.  

3. Nu expuneţi încărcătorul la lumina directă a soarelui, 
ploaie sau zăpadă.  

4. Dacă acumulatorul este instalat, trebuie să Vă 

asiguraţi că vehiculul este oprit şi nu există nicio 

sarcină.  

5. Nu utilizaţi la încărcător alte echipamente decât cele 

recomentate şi autorizate. Utilizarea echipamentelor 

fără atest poate duce la  rănire, şoc electric sau 

incendiu şi nu este acoperită de garanţie.  

6. Pentru a evita riscul de a deteriora ştecherul electric 

şi cordonul când deconectaţi încărcătorul trebuie să 

IMPORTANTE INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

： 



 

 

scoateţi ştecherul nu să-l trageţi de cordon. 

7. Dacă va fi nevoie să folosiţi cordon prelungitor 

trebuie să Vă asiguraţi dacă este corect împământat. 

Utilizarea unui prelungitor neadecvat poate să 

prezintă riscul de incendiu sau electrocutare.  

a) Numărul, dimensiunile şi forma bolţurilor ştecherului 

prelungitorului trebuie să fie aceeaşi ca la ştecherul 

încărcătorului. 
b) Prelungitorul este corect cablat şi în bună stare 

tehnică;  
c) Dimensiunea cordonului de alimentare are amperajul 

suficient pentru curentul alternativ, conform cu Tabelul 

de mai jos :  
 

 
8. Nu utilizaţi încărcătorul cu cordonul de alimentare sau 

ştecherul deteriorat - trebuie cât mai repede să 

înlocuiţi cordonul sau ştecherul. 

9. Nu utilizaţi încărcătorul dacă s-a spartat, a căzut sau 

în alt mod s-a deteriorat; acest încărcător trebuie să fie 

reparat în service autorizat. 

10. Nu demontaţi încărcătorul ca să-l verificaţi sau să-l 

reparaţi, încărcătorul trebuie să fie reparat în service 

autorizat. Reasamblarea necorectă poate să ducă la 

subcircuit sau la incendiu şi asta nu este acoperit de 

garanţie.  

11. Nu înlocuiţi singur niciun component/cablu. Dacă unul 

dintre elemente se deteriorează şi va fi necesară 

inspecţia sau reparaţia trebuie să vă contactaţi cu un 

service autorizat în scopul reparaţiei şi menţinerii 

Dimensiunea cordonului AWG 
 

lungimea cordonului (picioare) m 



 

 

garanţiei.   

12. Pentru a evita rănirea în timpul curăţării sau 

lucrăriilor de întreţinere trebuie să deconectaţi toate 

acumulatoarele şi să le mutaţi într-un loc curat. 

Încărcătorul trebuie să fie deconectat de la priza din 

perete. Pentru curăţarea carcasei şi elementelor de 

plumb folosiţi o cârpă uşor umedă. Nu folosiţi solvenţi 

sau săpun.  

13. Cablurile trebuie puse într-un loc în care nu vor fi 

expuse la călcare, împiedicare, apăsare sau oricare 

deteriorare.  

14. Niciodată nu încărcaţi acumulatoarele îngheţate. 

Înainte de conectare, acumulatorul trebuie să ajungă la 

temperatura camerei.  Intervalul recomendat de 

funcţionare este de la 0 C (32 F) până la 50 C (122 F) - 

temperatura mediului înconjurător.  

15. Nu utilizaţi încărcătorul direct pe nave sau pe 

ambarcaţiuni. Acumulatoarele trebuie să fie 

îndepărtate din navă sau ambarcaţiune şi apoi 

încărcate la locul potrivit pentru utilizarea 

încărcătorului.  

16. Nu se recomandă expunerea încărcătorului la 
umezeală şi vreme rea.  

a) AVERTIZARE – RISCUL DE EXPLOZIE A 

GAZELOR  

b) MUNCA APROAPE DE ACUMULATOARELE 

ACID-PLUMB ESTE PERICULOASĂ. ÎN TIMPUL 

FUNCŢIONĂRII OBIŞNUITE ACUMULATORUL 

EMITE GAZE EXPLOZIVE. DE ACEEA ESTE 

IMPORTANT SĂ CITIŢI MANUALUL ÎNAINTE DE  

FIECARE UTILIZARE A ÎNCĂRCĂTORULUI. 

17. Pentru a evita riscul de explozie a acumulatorului 

trebuie să urmaţi instrucţiunile prezente precum şi 

instrucţiunile publicate de către producătorul 



 

 

acumulatorului şi producătorul oricărei echipament 

care va fi utilizat aproape de acumulator.   

18. RISCUL DE EXPLOZIE A AMESCULUI DE GAZE  

a) Cablurile acumulatorului pot fi conectate şi 

deconectate numai şi inclusiv când aparatul este 

oprit.  

b) Pentru acumulatorul montat în vehicul trebuie mai întâi 

să conectaţi clema cablului roşu la borna plus „+” iar 

apoi conectaţi clema cablului negru la împământarea 

adecvată departe de acumulator, preferabil la şasiu. Nu 

conectaţi aparatul cu carburatorul sau cu conductori de 

alimentare cu combustibil. În primul rând trebuie 

deconectată clema neagră a încărcătorului.   

c) Nu supraîncărcaţi acumulatorul.  

19. MĂSURI INDIVIDUALE DE PRECAUŢIE  

a) Persoanele care lucrează lângă acumulatoarele acid-

plumb trebuie să se află în raza auditivă sau la o 

distanţă suficientă pentru  acordarea ajutorului în cazul 

necesar.  

b) Trebuie să aveţi aproape o provizie mare de apă 

proaspătă i şi săpun în cazul contactului acidului din 

acumulator cu pielea îmbrăcămintea sau ochii.    

c) Trebuie să purtaţi ochelari şi echipamentul de 
protecţie complet. 

d) Evitaţi contactul cu ochii atunci când lucraţi cu 
acumulatorul. Există riscul de scânteiere sau 
scurtcircuitul la acumulator sau la alte elemente 

electrice ce poate cauza o explozie. 
e) În timpul muncii cu acumulatorul de acid-plumb 

trebuie să scoateţi obiectele de metal de uz propiu 
ca inele, brăţări, lanţuri sau ceasuri. Acumulatorul 
poate cauza un scurtcircuit atăt de mare că poate să 
topească inelul sau alte asemănătoare metale 
cauzând arsuri severe.  

f) Acest aparat nu este destinat utilizării de către 



 

 

persoane (inclusiv copii) cu mobilitate redusă, 
senzoriale sau psihice sau de către persoane fără 
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care 
au primit supraveghere sau formare în operarea 
aparatului de la persoana responsabilă pentru 
siguranţa lor. 

 g) Copiii trebuie să rămână sub supraveghere pentru a 
se asigura că nu se joacă cu aparatul. 

h)  În cazul contactului acidului cu pielea sau 
îmbrăcămintea, trebuie  imediat să le spălaţi cu apă i 
săpun. a Clătiţi imediat cu o cantitate mare de apă 
curentă timp de cel puţin 10 min dacă acidul intră în 
contact cu ochii şi consultaţi imediat un medic. 

i) ESTE INTERZIS fumatul sau de a se forma scântei sau 
flăcări în apropierea acumulatorului sau motorului. 

j) Modelul BAT 100 va fi utilizat numai pentru 

încărcarea acumulatoarelor de tip SLI, AGM SPIRAL, 

AGM PLAT, GEL, VRLA, CAL/CAL şi 

acumulatoarelor acid-plumb tip START-STOP  precum 

şi LFP. Acumultorul nu este destinat pentru 

alimentarea altor sisteme electrice de tensiune joasă 

decâ cele utilizate în aplicaţiile de start al motorului. 

Nu utilizaţi încărcătorul pentru încârcarea  

acumulatoarelor cu celule uscate, care sunt folosite în 

general în aparate mici electrocasnice. Aceste 

acumulatoare  pot provoca explozii rănând 

utilizatorului şi ducând la pagube materiale sau.  

k) ESTE INTERZIS încărcarea acumulatoarelor îngheţate.  

l) PREGĂTIREA PENTRU ÎNCĂRCARE   

EXISTĂ RISCUL DE CONTACT CU ACIDUL DIN 

ACUMULATOR. ACIDUL DIN ACUMULATOR ESTE 

FOARTE CAUSTIC, ESTE ACID SULFURIC.  

a. Asiguraţi-vă că spaţiul în jurul acumulatorului este bine 

ventilat.  Gazele formate pot fi eliminate cu ajutorul 

ventilatorului sau unei bucăţi de material nemetalic.  

b. Curăţaţi bornele acumulatorului. Fiţi atent ca lichidul 



 

 

coroziv să nu intră în contact cu ochii.  

c. Examinaţi acumulatorul dacă nu au survenit crăpături 

în carcasă sau pe capac. Nu utilizaţi acumulatorul dacă 

este defect. 

d.Dacă acumulatorul nu este monolit turnaţi apă destilată 

în fiecare celulă pănă când acidul atinge nivelul cerut 

de către producător. Asta ajută de a se scăpa de 

gazele acumulate în celule. Nu devărsaţi. În cazul 

acumulatoarelor fără capac trebuie cu atenţie să urmaţi 

instrucţiunea de reîncărcare.  

e.Dacă va fi necesar să scoateţi acumulatorul din vehicul 

pentru a-l încărca, trebuie în primul rând să scoateţi 

clema de împământare. Asiguraţi-vă dacă toate 

accesoriile din vehicul sunt oprite pentru a  evita 

descărcările electrice. 

f.Citiţi cu atenţie toate măsurile de precauţie indicate 

de producător privind acumulatoarele, aşa ca 

îndepărtarea sau neîndepărtarea a capacelor 

celulelor în timpul încărcării precum şi frecvenţa 

recomentată a încărcării. 

g.  Stabilţi tensiunea acumulatorului conform cu 

manualul utilizatorului şi asiguraţi-vă dacă este 

aceeaşi ca tensiunea de ieşire a încărcătorului 

acumulatorului.  

h.  Dacă acumulatorul sau bornele au pe suprafaţă vreo 

substanţă albă sau albăstruie trebuie să verificaţi 

funcţionarea sistemului de încărcare.  

i. Orice problemă privinde funcţionarea trebuie corectată 

înainte de a înlocui acumulatorul după încărcare.  

21.LOCALIZAREA ÎNCĂRCĂTORULUI/ 
DISPOZITIVULUI CARE MENŢINE NIVELUL 
ACUMULATORULUI   

RISCUL EXPLOZIEI ŞI CONTACTULUI CU ACIDUL 

DIN ACUMULATOR  

Aşezaţi încărcătorul la o distanţă atât de mare 



 

 

cât permite cablu curentului continuu DC. 

a) Niciodată nu aşezaţi încărcătorul sub 

acumulatorul pe care îl încărcaţi. Gazele care ies 

din acumulator corodează şi distruge 

încărcătorul.  

b) Nu permiteţi ca acidul din acumulator să picură 

pe încărcător în timpul unor procese de gravitaţie 

sau la umplerea acumulatorului.  

c) Nu utilizaţi încărcătorul în încăperi închise cu 

ventilaţie limitată.  

d) Nu aşezaţi acumulatorul pe suprafaţa 

încărcătorului.  

m) POZIŢIONARE ŞI DESERVIRE  

a) Aşezaţi încărcătorul departe de vehiculele care sunt 

reparate sau verificate. Asiguraţi-vă că motorul nu este 

pornit sau verificat aproape de acumulatoarele care se 

încarcă.  

b) Asiguraţi-vă că amperajul total utilizat de încărcător nu 

depăşeşte amperajul sursei de alimentare. Dacă nu 

cunoasteţi capacitatea amperajului trebuie să solicitaţi 

un electrician ca să-l stabilească.  

c) Clemele de ieşire a curentului continuu DC pot fi 

conectate şi deconectate numai şi inclusiv după 

oprirea încărcătorului şi după îndepărtarea cablurile 

AC din priza electrică. Niciodată nu atingeţi clemele 

una de alta.  

d) Asiguraţi-vă că bornele acumulatorului sunt curate.  

În cazul în care este necesar, curăţiţi bornele cu peria 

din sârmă. Conectaţi clema neagră (NEG, -) cu borna 

minus al acumulatorului. Conectaţi clema roşie (POS, 

+) cu borna plus al acumulatorului.    

e)  Conectaţi încărcătorul cu priza împământată, cărei 

cablare este în conformitate cu marcarea locală 

electrică.  

Atenţie: la acumulatoarele fixate lateral trebuie montate 



 

 

adaptoare din plumb. Şuruburile simple nu sunt releuri 
buni sau siguri. Nu permit la o citire exactă, nu trebuie 
utilizate.  
n) CONECTORII CURENTULUI ALTERNATIV AC  

a) Prezentul încărcător este destinat pentru utilizare la 

tensiunea de 220-240 V. Trebuie să verificaţi 

tensiunea AC şi să vă asigura-ţi că versiunea aleasă 

este corespunzătoare. 

b) Cablul de intrare trebuie să fie conectat cu priza 

care este corect montată şi împământată conform 

cu marcările locale electrice şi cu reglamentările.   

c) Bolţurile ştecherului trebuie să se potrivească 

cu priza. Nu folosiţi sistemul care nu este 

împământat.  

d) Niciodată nu schimbaţi cablul anexat sau ştecherul 

AC. În cazul în care nu se potriveşte cu priza, priza 

împământată trebuie să fie corect instalată de un 

electrician calificat. Conexiunea impropie poate duce 

la şoc electric sau electrocutare. 

24) MĂSURI DE PRECAUŢIE PRIVIND 
CONECTORUL CURENTULUI CONTINUU DC 

a) Clemele de ieşire a curentului continuu DC pot fi 

conectate şi deconectate numai şi inclusiv după ce 

îndepărtaţi cablurile AC din priza electrică. Niciodată 

nu atingeţi clemele una de alta.  

b) PENTRU ÎNCĂRCĂTORUL CARE POSEDĂ 

BUTONUL DE SELECTARE A TENSIUNII DE IEŞIRE 

TREBUIE SĂ CITIŢI MANUALUL UTILIZATORULUI 

VEHICULUI ÎN SCOPUL DE A STABILI TENSIUNEA 

ACUMULATORULUI ŞI DE A SE ASIGURA CĂ 

TENSIUNEA DE IEŞIRE ESTA AJUSTATĂ LA UN 

NIVEL CORESPUNZĂTOR. DACĂ LIPSEŞTE 

BUTONUL DE SELECTARE AL TENSIUNII 

ÎNCĂRCĂTORUL DE ACUMULATOR DE IEŞIRE 

POATE FI UTILIZAT NUMAI CÂND TENSIUNEA 



 

 

ACUMULATORULUI VA FI CONFORMĂ CU 

TENSIUNE SPECIFICATĂ EXTERIOARĂ A 

ÎNCĂRCĂTORULUI.  

25) ÎNCĂRCAREA ACUMULATORULUI ÎN VEHICUL 
. SCÂNTEIA APROAPE DE ACUMULATOR POATE 

PRICINUI O    EXPLOZIE. ÎN SCOPUL EVITĂRII 
FORMĂRII SCÂNTEILOR ÎN APROPIEREA 
ACUMULATORULUI: 

a)  Pentru a minimaliza deteriorările nu aşezaţi 
cablurile DC şi AC  lângă capotă, uşi şi 
componenete mobile şi fierbinte ale motorului..  

b) ATENŢIE dacă trebuie să închideţi capota în timpul 

încărcării trebuie să Vă asigura-ţi că clapa nu atinge 

elementele de metal ale clemelor sau să tăiaţi 

alimentarea cablurilor.     

c) Trebuie să fiţi departe de ventilator, curele, roţi de 

transmisje care pot duce la rănire.  

d) Trebuie stabilit care din bornele acumulatorului este 

împământat (conectat ) la şasiu. Dacă la şasiu este  

împământat borna minus ( la majoritatea de vehicule) 

vezi subpunctul (e). Dacă  la şasiu este împământat 

borna plus vezi punctul (f).  

e) PENTRU VEHICULE ÎMPĂMÂNTATE CU 

AJUTORUL BORNEI MINUS, trebuie să conectaţi 

clema PLUS (roşie) încărcătorului cu borna 

neîmpământată PLUS (POS,+).. Clema MINUS 

(neagră) conectaţi cu şasiul vehicului sau cu blocul 

motorului departe de acumulator. Nu conectaţi clema 

cu carburatorul, conductori de alimentare cu 

combustibil sau cu suprafeţe metalice. Conectaţi la 

elementele de metal de suprafaţă mare a caroseriei 

sau la blocul motorului.  

f) PENTRU VEHICULE ÎMPĂMÂNTATE CU AJUTORUL 

BORNEI PLUS, trebuie să conectaţi clema MINUS 

(neagră) încărcătorului cu borna neîmpământată 



 

 

MINUS (NEG). Clema PLUS (roşie) conectaţi cu şasiul 

vehicului sau cu blocul motorului departe de 

acumulator. Nu conectaţi clema cu carburatorul, 

conductori de alimentare cu combustibil sau cu 

suprafeţe metalice. Conectaţi la elementele de metal 

de suprafaţă mare a caroseriei sau la blocul motorului. 

g) Trebuie să verificaţi polaritatea bornelor 
acumulatorului. borna acumulatorului PLUS (POS, 
P, +) are deseori un diametru mai mare decât ceea 
NEGATIVĂ  (NEG, N,-).  

h) La deconectarea încărcătorului deconectaţi cablul 
AC, îndepărtaţi clema de pe şasiu vehicului iar apoi 
a doua clemă de pe borna acumulatorului.  

26) ÎNCĂRCAREA ÎN AFARĂ DE VEHICUL  

SCÂNTEIA APROAPE DE ACUMULATOR POATE 

PRINCINUI EXPLOZIE. PENTRU A EVITA FORMAREA 

DE SCÂNTEI ÎN APROPIEREA ACUMULATORULUI:   

a)  Trebuie să verificaţi polaritatea cbornelor 
acumulatorului. Borna acumulatorului PLUS (POS, 
P, +) are deseori un diametru mai mare decât 
NEGATIVĂ NEG, N,-).  

b) Trebuie să conectaţi clema PLUS (roşie) încărcătorului 
cu borna PLUS  (POS,+) iar clema MINUS (neagră) 
încărcătorului cu borna MINUS (NEG,-) acumulatorului.  

c) Apoi conectaţi cablul AC la priză.  

d) DUMNEAVOASTRĂ TREBUIE SĂ FIŢI CÂT MAI 

DEPARTE DE ACUMULATOR, DEASEMENEA 

POZAŢI CAPĂTUL CABLULUI CÂT MAI DEPARTE DE 

ACUMULATOR APOI CONECTAŢI CLEMA MINUS 

(CLEMA NEAGRĂ) ÎNCĂRCĂTORULUI CU CAPĂTUL 

LIBER AL CABLULUI.  

e) Nu staţi cu faţa spre acumulator când efectuaţi 
conectările menţionate la punctul (d).  

f) Deconectarea încărcătorului trebuie să efectuaţi în 

ordinul invers decât conectarea. Deconectarea reţelei 



 

 

trebuie să efectuaţi stând la o distanţă adecvată.  

g) Acumulatorul pentru navă trebuie deconectat pe 

ţărm. Încărcarea acumulatorului pe bord necesită 

un echipament special conceput pentru nevoile 

marine.   
 

 
 

 

 
1.În primul rând conectaţi încărcătorul la priză. 

Afisajul LCD indică configurările din fabrică a 

tipurilor de acumulatoare /modurile de ieşire  

 

 
 

 

2. Apăsaţi butonul Model/ (Mode/Type), ca să selectaţi 

programul de încărcare. Modelul BAT 100 are 3 moduri de 

încărcare şi 4 tipuri de acumulatoare (ambele opţiuni pot fi 

alese când aparatul nu ester conectat la acumulator). 

 

 

 
3.Pentru a începe încărcarea conectaţi clemele  (+/-) la 

acumulator. 
 

 

4.Dacă clemele nu vor fi corect conectate la 

acumulator atunci se va arăta pe ecran luminoasă 

sau pălpuitoare informaţie despre eroare ( Semn de 

exclamaţie). Protecţia împotriva polarităţi invers 

asigură, că acumulatorul şi încărcătorul nu se vor 

distruge.  
 

 
5.Încărcarea se poate întrerupă în fiecare moment prin 

scoaterea ştecherului AC din priză.  

 

  



 

 

 
 

 

 
1.Conectaţi încărcătorul/sursa de alimentare la priză. 

Afisajul LCD indică configurările din fabrică a 

tipurilor de acumulatoare/ modurile de ieşire  

 

 

 

2. Apăsaţi butonul Modul/ (Mode/Type), în scopul 

alegerii programului de încărcare. Aşteptaţi până când 

sistemul socoteste automatic 5 secunde.   

 

 
3. Conectaţi cu cleme încărcătorul BAT 100 şi 

injectorul direct la borna acumulatorului.  

 

 
4. Dacă tensiunea acumulatorului este mai mică 

de 8V, se afiseajă mesajul eroare (ER5). Pentru a 

rezolva această problemă, trebuie să citiţi 

instrucţiunile de rezolvare a problemelor.  

 

 
  

ÎNLOCUIREA ACUMULATORULUI PRIN 
FOLOSIREA ALIMENTĂRII ELECTRICE  



 

 

 
 

 
 

 

5. După ce Vă asiguraţi că BAT 100 & injectorul 

sunt conectate, trebuie să deconectaţi borna 

acumulatorului de la acumulatorul vechi şi să 

îndepărtaţi acumulatorul vechi.. ÎNtipul acesta  

BAT 100 acţionează memoria calculatorului de 

injecţie 

Atenţie 1. Deoarece există riscul deteriorării sau 

distrugerii circuitelor vehiculului aveţi grijă ca 

bornele acumulatorului (+)   (-)  să nu atingă 

componenetele de metal ale autovehicului. 2. 

Deoarece există riscul deteriorării sau distrugerii 

circuitele vehiculului aveţi grijă ca bornele 

acumulatorului (+)  să nu se atingă reciproc.  

6. Introduceţi un acumulator nou (bun). După 

conectarea acumulatorului nou şi conectarea 

clemelor acumulatorului, puteţi să opriţi 

alimentarea prin deconectarea ştecherului AC din 

priză. Atenţie: 1. Deoarece există riscul 

deteriorării sau distrugerii circuitele 

vehiculului aveţi grijă ca bornele 

acumulatorului (+)  să nu atingă componentele 

de metal ale autovehicului. 2. Deoarece există 

riscul de a se deteriora sau distruge circuitele 

vehiculului aveţi grijă ca bornele 

acumulatorului (+)  să nu se atingă reciproc  

  



 

 

 
Pentru a alege ajustarea adecvată trebuie să folosiţi 
tabelul de mai jos:  

 

Marcarea LCD Utilizare 

 

 

 

Acumulatotoare AGM SPIRAL, AGM PLAT  

 

 

SLI(acid-plumb), EFB, CAL/CAL, VRLA şi 

majoritatea acumulatoarelor pentru motocicle  

 

 

 

Acumulatoare cu gel  

 

 

RISCUL DE DISTRUGERE! 

Acumulatoroare LFP(LiFePO4)  

ATENŢIE: nu alegeţi AGM/STD/ GEL pentru 

Încărcarea acumulatoarelor LFP. Riscul de explozie 
a acumulatoarelor poate duce la distrugeri 

materiale sau la rănirea utilizatorului.  

 

 

Model acumulator mic  

Intrare: 1.5A pentru acumulatoare 12V  

Utilizaţi pentru acumulatoare mai mici 2.3Ah până la 
30Ah 

 

 

 

Model akumulator mare   

Intrare: 10A pentru acumulatoare 12V  

Folosiţi pentru acumulatoare mari. 30Ah până la 200Ah 

INSTRUCŢIUNEA DE FUNCŢIONARE  



 

 

 

 
 

 
 
 

 

Indicatorul tensiunii  

Ecranul indică următoarea tensiune folosită la 

încărcare  

 

 

 

Indicatorul temperaturii joasă  

Porneşte automatic la temperatura  

mediului înconjurător sub 10C/ 50˚F. 

 

Indicatorul erorii de încărcare  

Trebuie să citiţi prezenta instrucţiune de 

rezolvare a problemelor.  

 

 

Incorectă tensiune a acumulatorului  

Trebuie să citiţi prezenta instrucţiune de 

rezolvare a problemelor. 

 

  

INDICATORI DE îNCĂRCARE 

 
 

 

 

 

 

 

Funcţia de alimentare  : 13.6V – 10A  

Această funcţie este utilizată pentru menţinerea 

memoriei computerului vehicului la înlocuirea 

acumulatorului sau deconectarea acestuta de la 

circuitul vehicului. ATENŢIE: ÎN CAZUL 

ACESTEI  FUNCŢII, ÎNCĂRCĂTORUL 

NU ESTE PROTEJAT ÎMPOTRIVA  

POLARIZAŢIEI INVERSĂ. 



 

 

 

În cazul eroriilor, pe ecranul LCD se vor afişa 

următoarele indicatoare:  
 

AFIŞAREA INDICATOARELOR  PROBLEMA REZOLVARE 

 

 

Scurtcircuit Verificaţi dacă 

acumulatorul sau 
clema este  corect 

conectat. 

 

 

Acumulatorul nu poate 

fi utilizat după ciclu 
complet de 

desulfurizare  

 
Acumulator 

necorespunzător 

trebuie să-l 

înlocuiţi –.  

 

 
 

a) Capacitatea prea 
mare a acumulatorului  

Trebuie să utilizaţi 

încărcător de o capacitate 

mai mare. 
b) Acumulator 
necorespunzător  care 

nu se poate încărca 

 
Acumulator 

necorespunzător 

trebuie să-l 
înlocuiţi 

INSTRUCŢIUNI DE REZOLVARE A 
PROBLEMELOR 



 

 

 

 

Rea capacitate de 

alimntare  
Acumulator 

necorespunzător 

trebuie să-l înlocuiţi. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
Tensiunea 

acumulatorului este prea 

mică (<8V) la modul de 

alimentare. 

 

Trebuie să verificaţi dacă  

AE1000 jest prawidłowo 

podłączony do is connected 

correctly 

este corect conectat la  

acumulatorul 12V (nu 

la acumulatorul 6V). 

Dacă cu toată că V-aţi 

asigurat, în continuare 
trebuie să fie utilizat în 

condiţii neobişnuite, trebuie 

să ţineţi apăsat butonu tip 

(Type) timp de  przez 3 
secunde ca să porniţi 

alimentarea MANUALĂ. 

 

 

 

 

 

 
 

Nivelul de încărcare a 

acumulatorului LFP este 

mai mic de 10V 

 
Acumulator 
necorespunzător 

trebuie să-l înlocuiţi. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 Tensiune 
necorespunzătoare la 
acumulatori. 

(Proba de încărcare a 
acumulatorului 24V sau a 
unului mai mare). 

BAT 100 este destinat inclusiv 
pentru acumulatoare 12V. 

Trebuie să folosiţi încărcător cu 
nivelul adecvat de tensiune de 
intrare. 

 

 

Pentru a începe 

încărcarea, conectaţi 
clemele (+/-) la acumulator 

a) Circuitul deschis 

sau clemele nu fac o 

conectare  
corespunzătoare.  

Verificaţi acumulatorul şi 

rama în ceea ce priveşte 
conectarea 

necorespunzătoare. 



 

 

Afisajul LCD este în modul 

sleep.  
b) Tensiunea 

acumulatorului 
este sub 2V. 

Contactaţi-vă cu service-ul 

cel mai apropiat sau  

încărcaţi acumulatorul cu 

ajutorul încărcătorului 
manual OCV 2V.  

 
Afisajul LCD nu se 
aprinde. 

AC este 
necorespunzător 

conectat. 

Vearificaţi conectarea cu 
curentul alternativ AC. 

 

  



 

 

 

 
 Desulfation (Desulfurizere): Procesul de recuperare a 

acumulatorului  descărcat sau uşor acoperit cu sulf.  
 Soft start (Startul Moale): Verifică dacă acumulatorul este 

în bună stare pentru a fi reîncărcat  
 Fast Charge (Încărcare Rapidă, gata pentru utilizare): 

Rapidă şi efectivă încărcare a acumulatorului până la 75%. 
  Repair (Reparare): Dacă capacitatea de încărcare este mică, 

are loc recunoaşterea şi pornirea funcţiei Reparare în scopul 

recuperarea automatică a acumulatorului. 
  Absorption (Absorbţie): Dacă nivelul de încărcare a 

acumulatorului atinge 75%, tensiunea înaltă din încărcător este 

transmisă în mod sigur şi continuu  în formă de un mic jet până 

la nivelul de 90%. 
 Pulse (Pulsaţia): În cazul în care nivelul acumulatorului atinge 

90% de încărcare, încărcătorul începe să încarcă prin pulsaţie, 

cu un jet mic pentru a asigura încărcarea sigură şi completă. 
 Analysis (Analiza): Verifică dacă acumulatorul menţine nivelul de 

încărcare.  
 Top off (Încărcarea completă): Acumulatorul este 

complet încărcat fără supraîncărcare.  

 Maintenance (Menţinerea): Menţine acumulatorul în stare de 

încărcare.  

 
 

INTELIGENT PROGRAM DE ÎNCĂRCARE DE 9-TREPTE  

(pentru acumulatoare de 12V acid - plumb) 



 

 

 
 

 
 Soft start (Startul Moale): Verifică dacă acumulatorul este 

în bună stare pentru a fi reîncărcat  
 Fast Charge (Încărcare Rapidă, gata pentru utilizare Rapidă 

şi efectivă încărcare a acumulatorului până la 75%. 
  Absorption (Absorbţie)): Dacă nivelul de încărcare a 

acumulatorului atinge 75%, tensiunea înaltă din încărcător este 
transmisă în mod sigur şi continuu  în formă de un mic jet până 
la nivelul de 90%.  

 Analysis(Analiza): Verifică dacă acumulatorul menţine nivelul de 

încărcare.  
 Top off (Încărcarea completă): Acumulatorul este 

complet încărcat fără supraîncărcare.  

 Maintenance (Menţinerea): Menţine acumulatorul în stare de 

încărcare.  

 
  

INTELIGENT PROGRAM DE ÎNCĂRCARE DE 6-TREPTE LiFePO4) 



 

 

 

 
 

Modelul încărcătoruluii BAT 100 

Valoarea tensiunii curentului 
alternativ AC  

220-240VAC, 50-60Hz 

Tipul de acumulator Toate tipurile de acumulatoare acid – plumb 12V, 

(AGM, GEL, STD,VRLA, MF, CAL/CAL 

de tip START-STOP) şi acumulatoarele LFP 

Tensiunea minimă a 
acumulatorului 

Acid – plumb: 2V 

LFP: 10V (din motive de siguranţă) 

Temp.mediului înconjurător -20℃până la +50℃ 

Dimensiunea 210 (lungimea) X 98 (lăţimea) X 60 (înălţimea) mm 

Greutatea 880 g 
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