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1 Securitate și mediu înconjurător 
 

1.1 Despre acest document 
Utilizare 

• Citiți cu atenție această documentație și familiarizați-vă cu produsul înainte 
de a-l utiliza. Respectați în special indicațiile de siguranță și avertismentele 
pentru a preveni rănirile și defectarea produsului. 

• Păstrați la îndemână această documentație pentru a o putea consulta în caz 
de nevoie.  

• Predați această documentație utilizatorilor ulteriori ai produsului. 
 

1.2 Asigurarea securității 
• Nu puneți dispozitivul în funcțiune dacă acesta prezintă deteriorări la 

carcasă, la sursa de alimentare sau la cablurile de alimentare. 

• Utilizați produsul numai în mod corespunzător și conform destinației, cu 
respectarea parametrilor indicați în datele tehnice. Nu forțați. 

• Utilizați dispozitivul numai în spații închise, uscate și protejați-l de ploaie și 
umiditate. 

• Realizați pentru acest dispozitiv numai lucrările de mentenanță și întreținere 
descrise în documentație. La efectuarea acestora respectați etapele de 
acțiune prevăzute. Utilizați numai piese de schimb originale de la Testo. 

• Nu depozitați produsul împreună cu solvenți. Nu utilizați agenți sicativi. 
 

1.3 Protejarea mediului 
• Eliminați acumulatorii defecți/bateriile descărcate în conformitate cu 

dispozițiile legale în vigoare. 

• La finalul perioadei de utilizare colectați selectiv aparatele electrice și 
electronice (cu respectarea prevederilor locale) sau returnați produsul la 
Testo în vederea eliminării.  

 

Nr. înregistrare DEEE: DE 75334352 
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2 Specificații 
 

2.1 Utilizare 
Stația de încărcare pentru acumulatori este folosită pentru a încărca 
acumulatorii Testo 0515 1100 și 0515 1110. Pot fi încărcați până la doi 
acumulatori în același timp. 

Pentru utilizarea stației de încărcare este necesară sursa de alimentare 
0554 1108. Aceasta este inclusă în pachetul de livrare al dispozitivului de 
măsurare sau este disponibilă separat la serviciul pentru clienți Testo. 
 

2.2 Date tehnice 

Caracteristică Valoare 

Sloturi de încărcare/pentru 
tip acumulator 

2/0515 1100 și 0515 1110 

Alimentare 5 VDC/2 A 

Curent de încărcare 1,5 … 1,8 A pe acumulator 

Timp de încărcare 6 … 7 ore 

Temperatura ambientală 0 … 40 °C/32 … 104 °F 

Directiva UE 2014/35/UE 
 
 

3 Descrierea produsului 

 

 Element  Element 

1 Sloturi pentru încărcarea 
acumulatorilor 

2 Tastă de deblocare a 
acumulatorului 

3 Afișaj de stare cu led 4 Mufă de alimentare (în spate) 
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4 Utilizarea produsului 
1 Conectați stația de încărcare la sursa de alimentare 0554 8808. 

 

2 Conectați sursa de alimentare la alimentarea cu energie; dacă este 
necesar, utilizați adaptorul specific țării. 

 

3 Introduceți acumulatorul cu contactele în jos, în slotul de încărcare. 

 

 Procesul de încărcare pornește. 
 

 Nivelul de încărcare este afișat cu ajutorul LED-urilor situate sub 
sloturile de încărcare: 

• LED-ul clipește verde: încărcarea este în desfășurare. 

• LED-ul luminează verde: acumulatorul este încărcat, procesul de 
încărcare s-a terminat. 

• LED-ul luminează roșu/clipește roșu: eroare (de exemplu, 
supraîncălzire, acumulator defect), acumulatorul nu poate fi 
încărcat. Contactați serviciul pentru clienți Testo. 

 

4 Apăsați în jos tasta portocalie de lângă slotul de încărcare pentru a 
debloca acumulatorul. 

 

5 Scoateți acumulatorul din slotul de încărcare. 

 
 

5 Întreținerea produsului 
Scoateți întotdeauna ștecherul din priză înaintea efectuării lucrărilor de 
întreținere și curățare. 

• Asigurarea funcționalității: Mențineți știfturile de contact curate. 

• Curățarea dispozitivului: Ștergeți dispozitivul cu o lavetă uscată. 
 

6 Sugestii și asistență 
 

6.1 Accesorii și piese de schimb 

Descriere Nr. articol 

Sursă de alimentare pentru camerele de termoviziune și 
stația de încărcare de birou 

0554 1108 

Acumulator suplimentar 0554 8831 
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