
 Manual utilizare BOOST STAR 530
                              BOOST STAR 630              

Aceste aparate sunt destinate  pentru bateriile cu plumb cu electrolit
lichid (WET)

INAINTE DE INCĂRCARE 
NOTĂ: Inainte de a incepe operatia de incarcare a acumulatorilor, verificati daca capacitatea 
acumulatorilor (Ah) care trebuie sa fie reincarcati se incadreaza intre valorile Cmin/max ale 
aparatului.
1) Inlaturati eventualele capace de pe acumulator (daca exista), astfel incat gazele care se degaja 
in timpul reincarcarii sa se poata evapora. Verificati daca nivelul electrolitului acopera placile 
acumulatorului. Daca acestea sunt descoperite, adaugati apa distilata pana cand electrolitul va 
acoperi cu 5-10 mm placile. 
Va reamintim ca nivelul exact de incarcare al acumulatorilor poate fi determinat numai prin 
folosirea unui densimetru care permite masurarea densitatii specifice a electrolitului; in acest 
sens, sunt valabile urmatoarele valori indicative de densitate a solutiei (kg/l la 20ºC): 
1.28 = acumulator incarcat; 
1.21 = acumulator partial incarcat;
1.14= acumulator descarcat.

FUNCTIONAREA APARATULUI



1. Comutator pentru selectarea funtiilor de incarcare,
incarcare rapida si START.

2. Timer, folosit la incarcarea rapida
3. Bec indicator alimentare de la retea
4. Ampermetru
5. Siguranta
6. Borna 12V
7.  Borna 24V

Cu cablu de alimentare deconectat de la priza electrica pozitionati cablul pozitiv (de culoare 
rosie) la borna de 12V sau 24V in functie de tensiunea nominala a acumulatorului care trebuie 
incarcat; conectati clestele negativ (de culoare neagra) la cadrul masinii, departe de baterie si de 
conductele de carburant; daca bateria nu este montata pe vehicul, montati clestele negru la borna 
negativa (-) a bateriei.

 . Functia de incarcare 
1) Pozitia 0 a comutatorului (1)- reprezinta aparatul oprit. 
2) Comutatorul (1) pe pozitiile 1, 2 si 3 reprezinta incarcare usoara, iar pozitiile 4, 5 si 6 
reprezinta incarcare rapida ( controlata de timer, de la 10-60 min) 
Ampermetrul digital (4) va indica curentul de incarcare al acumulatorului.

O baterie complet descarcata va avea initial nevoie de un curen mai mare, care apoi va descreste.
In timpul fazei de incarcare se va observa o scadere a curentului necesar bateriei pana la valori 
foarte scazute, aproape de zero , (conditie de baterie incarcata) cu o viteza si o acuratete care 
depind de capacitatea, de starea bateriei si de precizia citirii ampermetrului. 
Cand acumulatorul este incarcat, se va mai putea remarca un fenomen de "fierbere" al lichidului 
din acumulator. Se recomanda intreruperea operatiei de incarcare imediat ce acest fenomen a 
aparut, pentru a evita avarierea bateriei. 
 

Incarcarea simultana a mai multor baterii 
Efectuati cu maxima atentie acest tip de operatie. Cand este necesara incarcarea mai multor 
acumulatori in acelasi timp, se poate opta pentru legaturi in "serie" sau in "paralel". Dintre cele 
doua tipuri se recomanda legatura in serie, deoarece in acest mod se poate controla curentul 
circulant in fiecare baterie care va fi similar celui semnalat de ampermetru. 

Legarea in serie a bateriilor:



Legarea in paralel a bateriilor:

Functia de pornire
Nota: Inainte de pornire, este necesar sa se faca o incarcare rapida, controlata de timer, 
timp de 10-15 minute, mai ales in cazul bateriilor cu capacitatea mai mare de 150 Ah.

- Se conecteaza aparatul la reteaua electrica (220 V)
- Se pune comutatorul (1) pe  pozitia START
- Se efectueaza pornirea, rotind cheia vehiculului pentru 3-4 secunde
- Daca vehiculul nu porneste, asteptati 2 minute si apoi incercati din nou pornirea
- Daca motorul nu porneste dupa 5 astfel de cicluri, asteptati 10 minute si apoi 

repetati pasii de mai sus. 

Sfarsitul operatiilor de incarcare/pornire
-Intrerupeti alimentarea aparatului punand intrerupatorul (1) pe pozitia 0 si decuplati 
cablul de alimentare de la retea
-Decuplati clestii de la bornele bateriei


