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RENDELTETÉS  
Az Ön Black & Decker akkutöltő készüléke savas ólomakkumulátorok feltöltésére 
szolgál.  Ez a készülék iparszerű felhasználásra nem alkalmas.   

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 
Figyelem! A készülékek használatánál be kell tartani az alapvető biztonsági 
előírásokat, beleértve az alább felsoroltakat.  Az előírások figyelembe vételével 
elkerülheti tűz keletkezését, az elemek vagy akkuk kifolyását, továbbá az anyagi 
károkat és személyi sérüléseket. 
• Olvassa figyelmesen végig ezt az útmutatót, mielőtt a készüléket első 
alkalommal használná.  
• Az útmutató a  készülék rendeltetésszerű használatát írja le. Ha a jelen 
útmutatóban nem kifejezetten ajánlott tartozékokat vagy kiegészítéseket használ, 
továbbá a készülék használatakor nem az útmutatóban leírt eljárást alkalmazza, 
sérülésveszélyt idéz elő.  
• Őrizze meg ezt a használati útmutatót.  

A készülék használata  
• A készüléket kellő körültekintéssel használja. 
• A készüléket gyerek vagy idősebb, tapasztalatlan személy nem használhatja 
felügyelet nélkül.   
• A készülék nem játékszer. 
• A készüléket csak száraz környezetben használja. Vigyázzon arra, hogy ne érje 
nedvesség a készüléket.  
• Ne merítse a készüléket vízbe.  
• Ne próbálja meg felnyitni a készülék házát. A készülék belsejében nincsenek a 
felhasználó által karbantartandó alkatrészek.   
• Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető 
folyadékok, gázok vagy porok vannak jelen. 
• A hálózati dugót soha ne a kábelénél fogva húzza ki a konnektorból.  Egyébként 
a kábel és a dugó egyaránt megsérülhet.  

Használat után 
• Használaton kívül tárolja a készüléket egy száraz, jól szellőző helyiségben, 
gyerekek által el nem érhető helyen.  
• A gyerekek ne férhessenek hozzá a tárolt készülékhez.  
• Ha a készüléket gépkocsiban szállítja vagy tárolja, helyezze el azt a 
csomagtartóban vagy egy olyan lerakóhelyen, ahol gyors sebesség- vagy 
irányváltoztatáskor nem jöhet mozgásba.   
• Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől, nagy melegtől és nedvességtől.   

Karbantartás és javítás  
• Használat előtt vizsgálja meg a készüléket, hogy nincsenek-e sérült vagy hibás 
részei. Vizsgálja meg, hogy nincsenek-e törött részek, hibás kapcsolók vagy más 
olyan körülmény, amely befolyásolhatná a készülék működését.   
• Ne használja a készüléket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. 
• A károsodott vagy hibás részeket javíttassa meg szakemberrel, vagy cseréltesse 
ki a gyártóval.   
• Ne cseréljen ki vagy távolítson el olyan alkatrészt, amelyet nem ismertet a jelen 
útmutató.  

A hálózati kábel biztonságos használata  
Figyelem! Soha ne hajtson végre változtatásokat a hálózati kábelen vagy 
csatlakozódugón.  Ha a dugó nem illeszkedik, forduljon szakemberhez.  A 
helytelen csatlakoztatás elektromos áramütés veszélyét jelenti.   
A készüléken az alábbi szimbólumok vannak elhelyezve: 
 

 

A készülék védőszigeteléssel van ellátva, ezért földelés 
nem szükséges.  

 

Figyelem! Esetleges sérülések elkerülésére a felhasználó 
olvassa el a használati útmutatót.  

 

Az akkutöltő készüléket csak belső térben szabad 
használni.  

 
Elektromos biztonság 
Ellenőrizze, hogy megegyezik-e a hálózati feszültség a típustáblán megadott 
üzemi feszültséggel.  
• Ha a hálózati kábel sérült, azt a gyártó által kell pótoltatni, az esetleges 
veszélyek elkerülésére.  
 
Speciális biztonsági előírások töltőkészülékek számára 

• Semmi esetre se próbáljon nem tölthető akkukat/elemeket feltölteni. 
• A sérült kábelt azonnal cseréltesse ki. 
• Vigyázzon arra, hogy a töltőkészülékre ne kerülhessen víz. 
• Ne próbálja meg felnyitni a készülék házát. 
• Ne végezzen változtatásokat a töltőkészüléken. 
• Soha ne hagyja, hogy a piros és fekete csipeszek vagy az O-gyűrű 
összeérjenek, és hogy a csipeszek egyidejűleg ugyanazzal a fémvezetővel 
érintkezzenek.   Ez a készülék sérülését okozhatja.  Ugyanakkor ilyen esetekben 
szikra keletkezhet, így robbanásveszélyes helyzet alakulhat ki.  
AKKUMULÁTOROK 
Figyelem! Semmi esetre se próbáljon befagyott akkumulátort tölteni. 
• Szélsőséges körülmények közötti használatnál  az akkuknál szivárgás léphet fel.  
Ha folyadék szivárgását észleli az akkumulátoron, azt óvatosan törölje le egy 
törlőkendővel.  A folyadék ne érintkezzen a bőrével. 
• Ha a bőrére vagy a szemébe kerül,  a következőket kell figyelembe venni. 
––Figyelem! Az akkumulátorfolyadék hígított kénsav, és anyagi károkat vagy 
személyi sérüléseket okozhat.  Ha a sav a bőrére kerül, bő vízzel öblítse le. Ha a 
bőrén pirosság, érzékeny hely vagy egyéb irritáció jelenne meg, keresse fel 
orvosát.  Ha a szemmel érintkezik, öblítse ki a szemét azonnal bő tiszta vízzel, 
majd keressen fel egy orvost.  
• Akkuk ártalmatlanításánál a "Környezetvédelem" fejezet útmutatásait figyelembe 
kell venni. 
• Töltsön be mindegyik cellába desztillált vizet, amíg az akkumulátorfolyadék el 
nem éri a gyártó által megadott szintet.  Ezzel a fölösleges gázt eltávolítja a 
cellákból.  Ne töltse túl a cellákat.  Ha nincs hozzáférés a cellákhoz (karbantartás 
mentes akku), vegye figyelembe a gyártónak a töltésre vonatkozó előírásait.  
• Vegye figyelembe az ajánlott töltőáram erősséget, és az akkugyártónak az adott 
akkura vonatkozó biztonsági előírásait.  Ezek például megadják, hogy feltöltésnél 
le kell-e venni a záródugókat, vagy nem.  
• Biztosítsa, hogy a kezdő töltőáram ne lépje túl az akkugyártó által megadott 
értéket.  
• Figyelem! Robbanékony gázkeverékek képződésének a veszélye. A 
tevékenykedés savas ólomakkumulátorok közelében veszélyes. Az 
akkumulátorok normál üzeme közben is képződhetnek robbanékony 
gázkeverékek. Ezért okvetlenül olvassa el a töltőkészülék használatba vétele előtt 
a jelen használati útmutatót, és kövesse pontosan annak utasításait.  
• Ha a Black & Decker által nem ajánlott vagy forgalmazott tartozékokat használ, 
tűz, áramütés vagy sérülés lehet az eredménye. 
• Hosszabbítókábelt csak akkor használjon, ha az okvetlenül szükséges.  Egy 
nem megfelelő hosszabbítókábel használata tűzveszélyt, áramütést okozhat, 
ezen kívül a garancia elvesztéséhez vezet.  
SZEMÉLYEK BIZTONSÁGA 
Mindig viseljen szemvédőt és megfelelő védőruházatot az akkumulátor-
folyadékkal való érintkezés elleni védelemre.   
Miközben az akkuval foglalkozik, ne érintse meg a szemét.  Sav, 
savmaradványok vagy korrodált anyag kerülhet a szemébe.  
Savas ólomakkukkal való munka közben ne hordjon fémtárgyakat, pl. gyűrűt, 
karkötőt, nyakláncot vagy órát.  A savas ólomakkumulátorok magas rövidzárlati 
áramot tudnak produkálni, amely súlyos égési sérülésekhez vezethet.  
Különösen arra ügyeljen, hogy fémtárgyak ne essenek rá az akkura.  Ilyen 
esetben a szikraképződés vagy rövidzárlat robbanást okozhat.  
Feltöltés előtt 
A készüléket csak 6V-os vagy 12V-os savas ólomakkukra szabad csatlakoztatni.  
Ellenőrizze töltés előtt, hogy az akku feszültsége valóban 6V vagy 12V.  Ezt az 
információt megtalálja magán az akkun lévő címkén, vagy a hozzá való 
dokumentációban (pl. a jármű kezelési kézikönyvében). 
Ne töltsön ezzel a készülékkel a háztartásokban gyakran alkalmazott 
szárazelemeket.  Ezek az elemek felrobbanhatnak, és anyagi károkat vagy 
személyi sérüléseket okozhatnak.  
Figyelem! Savas ólomakkumulátorok töltésekor  robbanásveszélyes gázok 
távozhatnak.  A feltöltési folyamat közben gondoskodjon a megfelelő szellőzésről, 
és távolítsa el a lehetséges gyúlékony anyagokat.  
• A töltőkészüléket az akkutól a lehető legtávolabbi helyen állítsa fel.  A 
töltőkészülék kapcsolókat tartalmaz, amelyek szikrát képezhetnek.  
• Ne tegye a töltőkészüléket az akkura vagy az akku fölé.  
• A robbanékony gázok a földhöz közel felgyülemlenek.  Állítsa a töltőkészüléket 
lehetőleg minél magasabbra a padlószint felett.  
• A töltési folyamat környezetében ne használjon elektromos készülékeket, 
kéziszerszámokat.  
• Ne legyen nyílt láng a töltés környezetében, és ne dohányozzon.  
• Kövesse az utasításokat a töltőkészülék vezetékeinek és az akku érintkezőinek  
csatlakoztatására és lecsatlakoztatására vonatkozóan.   
A hajók vagy csónakok akkumulátorait ki kell szerelni, és a szárazon kell tölteni.  
A fedélzeten csak a külön erre kifejlesztett készülékekkel szabad tölteni.  Ez a 
készülék NEM erre a használatra való. 



A gépkocsik fel lehetnek szerelve elektromos és elektronikus készülékekkel, 
például motorvezérlő rendszerekkel és mobiltelefonokkal, amelyeket 
károsíthatnak a magas indítóáramok és feszültségcsúcsok.  Mielőtt csatlakoztatja 
a készüléket a gépkocsin, olvassa el a használati útmutatójában, hogy 
megengedett-e a külső feltöltés.  
• Kövesse ezt a használati útmutatót, valamint az akku- és járműgyártó használati 
útmutatóiban foglaltakat.  
• Húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból, mielőtt a csipeszeket vagy a gyűrűs 
kábelsarukat csatlakoztatja vagy lecsatlakoztatja.  A csipeszek vagy gyűrűs 
kábelsaruk soha nem érhetnek össze egymással. 
• Ellenőrizze a jármű akku-csatlakozóinak polaritását, mielőtt a készüléket 
rácsatlakoztatja.  Mindig a negatív mínusz kábelt (fekete) csatlakoztassa le 
először, majd a pozitív plusz kábelt (piros).  
Ha áramkörre kötött akkumulátort tölt, kövesse a gyártó előírásait a töltésre 
vonatkozóan, valamint a következő előírásokat:  
• Soha ne töltse az akkut, ha a gépkocsi motorja jár.  
• Vegye figyelembe, hogy bizonyos motor részegységek (pl. a hűtőventilátor) 
esetleg automatikusan indulnak be.  Tartsa kezeit és testét távol a motor 
részegységeitől, és úgy helyezze el a töltőkészüléket és a kábeleket, hogy ne 
érintkezzenek egymással.  
• A töltőkészülék és a kábelek úgy legyenek elhelyezve, hogy az ajtók és a 
motortér fedél zárásából eredően ne sérüljenek meg.  
• Ügyeljen, hogy a készülék a csatlakoztatásakor ne érjen a fémházhoz vagy más 
közeli fémtárgyhoz vagy részegységhez.  
• Ha a készüléket a jármű akkumulátorának és motorjának közelében használja, 
állítsa azt egy sima, szintben lévő, stabil felületre. Ügyeljen ezen kívül arra, hogy 
a csipeszek, kábelek, ruhadarabok és saját  testrészei távol legyenek a jármű 
mozgó részeitől.  
• Ha a járműből el kell távolítania az akkut töltéshez vagy a csatlakozók 
tisztításához, győződjön meg róla, hogy minden, a járműben található fogyasztó ki 
van kapcsolva, különben szikraképződés fordulhat elő.  
• Válassza le a készüléket az áramellátó rendszerről, mielőtt karbantartási vagy 
tisztítási munkálatokat végez rajta.  Egyébként áramütés veszélye áll fenn.  
JELLEMZŐK 
1. LED-jelző hiba kijelzésére 
2. Töltési állapot jelzők 
3. Akkufeszültség választókapcsoló 
4. Felerősítő furatok 
5. Akkucsíptetők 
6. Gyűrűs csatlakozók 
7. DC-dugasz a szivargyújtóhoz 
8. Összekötő dugó 
A TÖLTŐKÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA 
Az előkészítő és biztonsági intézkedések befejezése után járjon el a 
következőképpen: 
• A legtöbb járműnél és hasonló alkalmazásoknál a töltőkészüléket az 
akkumulátorra lehet csatlakoztatni, miközben ez az egyenáramú áramkörbe be 
van kötve.  Vegye figyelembe ebben az esetben a "Beépített akku feltöltése" című 
útmutatást.  
• Ha az akkumulátort feltöltés előtt az áramkörről le kell választani, kövesse a "Az 
áramkörről leválasztott akku feltöltése" c. útmutatást.  
Figyelem! A hajók vagy csónakok akkumulátorait ki kell szerelni, és a 
szárazföldön kell tölteni.  
 
A fedélzeten csak a külön erre kifejlesztett készülékekkel szabad tölteni.  
Beépített akku feltöltése 
Hibás csatlakoztatás, rövidzárlat az akkunál, az akku elhelyezése és a 
töltőkészülék elhelyezése potenciális veszélyforrásnak számítanak.  Győződjön 
meg róla, hogy minden előkészület rendeltetésszerűen megtörtént.  
Figyelem! Ha az akkuérintkezők nehezen hozzáférhetők, vagy a töltőkészülék 
csipeszei vagy gyűrűs kábelsarui alkatrészekkel kerülnek érintkezésbe, az akkut 
töltés előtt ki kell venni.  Vegye figyelembe a gyártó használati útmutatóját az 
akku kivételéhez. 
• Ellenőrizze az akkuérintkezők polaritását.  A pozitív (POS, P, +) akkuérintkező 
általában nagyobb átmérőjű, , mint a negatív (NEG, N, –) érintkező. 
• A gyártó utasításai szerint vegye le a szigetelő fedeleket az akkuérintkezőkről. 
• Csatlakoztassa a töltőkészülék pozitív (piros) csipeszét vagy gyűrűs kábelsaruját 
a pozitív  (POS, P, +) akkuérintkezőre. 
• Csatlakoztassa a töltőkészülék negatív (fekete) csipeszét vagy gyűrűs 
kábelsaruját a negatív (NEG, N, –) akkuérintkezőre vagy az alvázhoz. 
A töltőkészülék és az akku lecsatlakoztatásához a következő lépéseket kell 
végrehajtani: 
• Húzza ki a hálózati dugót. 
• Távolítsa el először a negatív (fekete) csipeszt vagy gyűrűs kábelsarut. 
• Ezután távolítsa el a pozitív (piros) csipeszt vagy gyűrűs kábelsarut.  

• Helyezze vissza a szigetelőfedeleket az  akkuérintkezőkre.  
Az áramkörről leválasztott akku feltöltése.  
Figyelem! Hibás csatlakoztatás, rövidzárlat az akkunál, az akku elhelyezése és a 
töltőkészülék elhelyezése potenciális veszélyforrásnak számítanak.  Győződjön 
meg róla, hogy minden előkészületet rendeltetésszerűen megtett a töltés előtt.  
• Ha az akku még beépített helyzetben van, kövesse a gyártó utasításait az akku 
töltés előtti kivételéhez.  
• Ellenőrizze az akkuérintkezők polaritását.  A pozitív (POS, P, +) akkuérintkező 
átmérője általában nagyobb, mint a negatív (NEG, N, –) érintkezőé. 
• Csatlakoztassa a töltőkészülék pozitív (piros) csipeszét vagy gyűrűs kábelsaruját 
a pozitív  (POS, P, +) akkuérintkezőhöz. 
• Csatlakoztassa a töltőkészülék negatív (fekete) csipeszét vagy gyűrűs 
kábelsaruját a negatív (NEG, N, –) akkuérintkezőhöz. 
A töltőkészülék és az akku elválasztásához mindig a következő lépéseket kell 
végrehajtani: 
• Húzza ki a hálózati dugót. 
• Vegye le először a negatív (fekete) csipeszt vagy gyűrűs kábelsarut. 
• Vegye le ezután a pozitív (piros) csipeszt vagy gyűrűs kábelsarut.  
• A szigetelőfedeleket tegye vissza az akkuérintkezőkre.  
HASZNÁLAT 
Szerelési útmutató 
A töltőkészüléket úgy alakították ki, hogy sima felületre lehessen felszerelni.  A 
készülék két furattal rendelkezik, melyek a készülék sarkaiba vannak beépítve.  
Figyelem: Mindig húzza meg a csavart a hálózati csatlakozásnál és az 
akkucsatlakozásnál a készülék rögzítésénél.  
A KÉSZÜLÉK SZERELÉSE: 
1. Vigyázzon arra, hogy a felület, amire a töltőt helyezi, sima legyen és a töltő 
akadálymentesen feküdjön fel a felületen.  
2. Ügyeljen arra, hogy az egység mindkét AC dugaszoló aljzatról és az akkuról le 
legyen csatlakoztatva.  
3. A készüléknek a rögzítő furaton keresztül való felszereléséhez használjon 8 / 
32 collos (6,35 mm) facsavarokat.  
4. Ne húzza meg erősen a csavarokat, mert ez károsítja a házat.  
Figyelem! Ne vezesse a csavarokat a műanyag házon keresztül, mert ez 
tartósan károsítja a házat, és potenciális veszélyforrást jelent.  
A készülék csatlakoztatása az akkucsipeszekkel 
Figyelem! Húzza ki mindig a hálózati dugót, 
mielőtt a töltőkészüléket az akkura csatlakoztatja, 
vagy mielőtt az akkuról lecsatlakoztatja. 
Figyelem! A töltő tartozékok ne érintkezzenek 
egymással, mert ez veszélyhelyzetet okozhat.  A 
töltő tartozékokat mindig csak az in-line 
csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.  
• Az akkucsipeszeket az összekötő dugasz közvetítésével kösse össze a 
töltőkészülékkel.  
• A csipeszek színnel vannak jelölve (piros = pozitív, fekete = negatív).  Ezeket 
közvetlenül a megfelelő akkuérintkezőkre kell csatlakoztatni.  
• Kövesse az útmutató elején lévő  "Biztonsági tudnivalók" fejezetben foglaltakat. 
• Dugja a töltőkészülék hálózati dugóját egy dugaszoló aljzatba.  
A készülék csatlakoztatása a gyűrűs csatlakozókkal 
Figyelem! Húzza ki mindig először a hálózati dugót, 
mielőtt a készüléket az akkuhoz  
csatlakoztatja, vagy az akkuról  
lecsatlakoztatja.  
Figyelem! A töltő tartozékok ne érintkezzenek egymással, mert ez 
veszélyhelyzetet okozhat.  A töltő tartozékokat mindig csak az in-line 
csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.  
• Az akkucsipeszeket az összekötő dugasz közvetítésével kösse össze a 
töltőkészülékkel.  
• A csipeszek színnel vannak jelölve (piros = pozitív, fekete = negatív).  A gyűrűs 
csatlakozókat közvetlenül a megfelelő akkuérintkezőkhöz kell csatlakoztatni.  
• Távolítsa el az anyákat az akkucsatlakozók csavarjairól.  
• Rögzítse a piros csatlakozógyűrűt a pozitív akkucsatlakozó csavarján, majd 
helyezze fel ismét az anyát.  
• Rögzítse a fekete csatlakozógyűrűt a negatív akkucsatlakozó csavarjára, majd 
helyezze fel ismét az anyát.  
• Dugja a töltőkészülék hálózati dugóját egy dugaszoló aljzatba.  
A készülék csatlakoztatása szivargyújtóhoz való DC dugóval  
Figyelem! Húzza ki mindig a hálózati dugót, mielőtt a töltőkészüléket az akkura 
csatlakoztatja, vagy mielőtt az akkuról lecsatlakoztatja. 
Figyelem! A töltő tartozékok ne érintkezzenek egymással, mert ez 
veszélyhelyzetet okozhat.  A töltő tartozékokat mindig csak az in-line 
csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.  
• Kösse össze a DC dugót az összekötő dugó közvetítésével a töltőkészülékkel.  
• Dugja be a DC dugót a jármű szivargyújtó hüvelyébe.  



• Dugja a töltőkészülék hálózati dugóját egy dugaszoló aljzatba.  
Megjegyzés: Egyes járműveknél szükséges a gyújtásnak a szivargyújtó hüvelyre 
való kapcsolása, a hüvelycsatlakozónak árammal való ellátásához.  
LED kijelzők 
A készüléken két LED jelző található.  
• Piros hibajelző LED: rossz csatlakozás. Az akku nem tölthető fel, vagy az 
összekötésnél póluscsere történt.  
• Villogó zöld töltési állapotjelző LED: Jó csatlakozás.  Az akku töltődik.  
• Állandóan világító zöld töltési állapotjelző LED: Az akku teljesen feltöltődött.  
Ha a készülék megfelelően van csatlakoztatva, a zöld töltési állapot jelző LED 
világít. A zöld állapotjelző LED villog töltés közben, és tartósan világít, ha az akku 
teljesen fel van töltve.  
A készülék vezérlése automatikus. Szükség esetén bekapcsolódik, és 
kikapcsolódik, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött.  
A készülék integrált áramköri védelemmel van ellátva, ami megakadályozza a 
túltöltést, valamint a rövidzárlatot.  
Az akku töltése 
• Állítsa az akkufeszültség kapcsolót a kívánt állásba („6V“ vagy „12V“). 
• Hagyja a készüléket bekapcsolva.  
• Időről időre vizsgálja meg az akkumulátort.  
Megjegyzés: a töltési folyamat alatt halk klik-klik hang hallható.  Ez normális. 
• Ha a zöld töltési állapot jelző LED villogása leáll, az akku teljesen fel van töltve.  
• Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból. 
• Csatlakoztassa le a töltőcsatlakozókat az akkuról.  
Ha a készülék megfelelően van csatlakoztatva, a zöld töltési állapot jelző LED 
világít. A zöld állapotjelző LED villog töltés közben, és tartósan világít, ha az akku 
teljesen fel van töltve.  
A készülék vezérlése automatikus. Szükség esetén bekapcsolódik, és 
kikapcsolódik, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött.  
A készülék integrált áramköri védelemmel van ellátva, ami megakadályozza a 
túltöltést, valamint a rövidzárlatot.  
 
HIBÁK, ZAVAROK ELHÁRÍTÁSA 
Ha a készülék nem tölt: 
• Ellenőrizze, hogy a töltőkészülék rendeltetésszerűen van-e csatlakoztatva egy 
220-240 V-os váltakozóáramú dugaszoló aljzathoz (a zöld töltési állapot jelző LED 
villog vagy tartósan világít).  
• Győződjön meg róla, hogy a kimenetek biztosítva vannak, és a polaritás 
megfelelően van csatlakoztatva.  
• Ellenőrizze, hogy az akku számára megfelelő feszültséget választották-e ki.  
• Ha az akku feszültsége 4 V alá süllyedt, akkor az akkut ezzel a töltőkészülékkel 
nem lehet feltölteni.  
 
KARBANTARTÁS 
Ezt a Black & Decker készüléket a hosszú élettartam és a lehető legkisebb 
karbantartási igény szem előtt tartásával tervezték. A tartós és kifogástalan 
működés feltétele a rendszeres ápolás és tisztítás. 
Figyelem! Húzza ki a készülék hálózati dugóját, mielőtt a készülék 
karbantartásába vagy tisztításába kezdene. 
• Alkalmanként törölje le a készüléket egy nedves ruhával. Ne használjon 
súrolószert vagy oldószer-alapú tisztítószert. Ne merítse a készüléket vízbe.  
A szivargyújtóhoz való DC dugó biztosítékának cseréje 
• Az óramutató járásával ellentétes irányba csavarja le az aranyozott  
biztosítéksapkát. 
• Távolítsa el a gumigyűrűt, a centrírozó stiftet és a rugót.  
• Vegye ki a biztosítékot. 
• Rakjon be egy azonos típusú és áramértékű (5A) új biztosítékot. 
• Tegye be a centrírozó stiftet, a rugót és a gumigyűrűt.  
• Helyezze vissza az aranyozott sapkát az óra járásával egyező irányba való 
csavarással.  
KÖRNYEZETVÉDELEM 
A termék helyes ártalmatlanítása  
A terméken lévő jelzés mutatja, hogy ezt a terméket az egész EU területén nem 
szabad a háztartási szeméten keresztül selejtezni.  A környezet károsodásának 
megakadályozására vagy az emberek egészségének védelmére a terméket 
ellenőrzötten kell selejtezni, és az újra hasznosítható anyagait a megfelelő 
helyekre juttatni.  A régi elhasznált készülékek leadásánál kérjük, 
használja a visszavételi vagy gyűjtő rendszereket, vagy érdeklődön 
ezek felől a kereskedőnél, akinél a terméket beszerezte.   
Ez a termék környezetbarát módon újból hasznosítható.   
Az elhasznált termék és a csomagolóanyag selejtezése elkülönítve végzendő, így 
az egyes  anyagok újból feldolgozhatók, majd felhasználhatók.  Az 
újrahasznosítható anyagok feldolgozása segít a környezet 
szennyezésének csökkentésében, és megoldja a nyersanyag-
beszerzés problémáit is.  

A helyi előírások az elektromos termékek szelektált gyűjtését írják elő, azokat az 
erre szolgáló gyűjtőhelyeken, vagy a kereskedőnél lehet leadni, ahol a terméket 
vette.  
MŰSZAKI ADATOK 
BDV090 
Bemeneti feszültség: 220-240 VAC 
Teljesítmény felvétel: 20 W 
Kimeneti feszültség: 6,0 / 12,0 VDC 
Kimeneti áram: 1,2 A 
Súly: 0,4 kg 
Szavatosság, garancia 
A gyártó ezt a behatárolt garanciát csak a termék eredeti vevőjének adja ki.  A 
behatárolt garancia nem vihető át másra, és csak nem ipari felhasználás esetén 
érvényes.  A gyártó ezt a garanciát 2 évig tekinti érvényesnek a vételtől számítva, 
hibás gyártás vagy anyag esetén.  A gyártó nem vállal mást ezen a behatárolt 
garancián kívül, és kizárt minden implicit szavatosságot, beleértve a 
következményi károkra vonatkozó szavatosságot is.  Ez az egyetlen kifejezetten 
behatárolt garancia, a gyártó nem vállal más garanciát és nem hatalmaz fel senkit 
arra, hogy ezen a behatárolt garancián kívül más garanciát vállaljon. 


