b) Elektromos biztonság
• A hálózati dugaszalj legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.
• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza azt ki a konnektorból.
• Ne kezelje a készüléket nedves kézzel.

használati útmutató

Töltőkészülék 10,8 V sorozat
Rend. sz- 1761445

Rendeltetésszerű használat:

• Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyiségből meleg helyiségbe vitte át. A közben
keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkreteheti. Ezen kívül a hálózati
tápegységnél az elektromos áramütés kockázata miatt életveszély áll fenn! Hagyja, hogy a
készülék először vegye át a szobahőmérsékletet, mielőtt csatlakoztatná és használná. A
körülményektől függően ez több óra hosszat is eltarthat.
• A töltőállomást kizárólag a szállításban vele szállított hálózati adapterrel használhatja.

A terméket a Conrad 1429464 és 1493004 rend. számú akkuk töltéséhez tervezték.
A készülék csak beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban. Nedvességgel való érintkezését
(pl. fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a
készüléket az előbbiekben megnevezett céloktól eltérő célra alkalmazza, a készülék károsodhat. Ezen kívül
a szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet, áramütést stb. is okozhat. Olvassa át figyelmesen a használati
útmutatót, és őrizze meg. Ha a terméket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.
A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. Az összes előforduló cégnév és
készülékmegnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

c) Kiegészítő biztonsági intézkedések töltőkészülékekhez
• Válassza le a töltőkészüléket az áramellátásról, és hagyja azt lehűlni, tisztítás, karbantartás,
tárolás vagy szállítás előtt.
• Olvassa el a töltőkészülék használata előtt az összes utasítást és biztonsági tudnivalót a
töltőkészüléken és az akkun.
• A töltőkészülék és az akku (Conrad-Best.1429464 és 1493004) speciálisan egymáshoz
vannak hangolva. A töltőkészüléket kizárólag az ezen termékhez megadott akkuval használja.
• A töltést csak beltéri helyiségekben végezze, mivel a töltőkészülék kizárólag belső
térségekben való használatra készült.
• Ne töltse a nem feltölthető elemeket.

• Töltőállomás
• Hálózati adapter
• Használati útmutató

Aktuális használati útmutatók
Töltse le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads -ról vagy szkennelje a QR-kódot
erről az oldalról. Kövesse az útmutatásokat a

weboldalon.

A szimbólumok magyarázata
A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély,
például áramütés.

• Védje a töltőkészüléket nedvességtől, és nedves környezeti feltételektől. Áramütés
veszélye áll fenn!
• Ne tegyen tárgyakat a töltőkészülékre, mivel azok túlmelegedést okozhatnak. Ne helyezze
el a töltőkészüléket melegforrások közelében.
• Ne használjon hosszabbítókábelt, hacsak ez nem abszolúte szükséges! Alkalmatlan
hosszabbítókábel használata tüzet vagy áramütést okozhat.
• Ne használja a töltőkészüléket, ha az nehéz lökésnek volt kitéve, leejtették, vagy bármilyen
más módon megsérült. Ilyen esetben egy erre specializált szerviz- centrumban nézesse át a
készüléket, és javíttassa meg.

Használat
• Csatlakoztassa a hálózati adapter DC dugóját a töltőállomás csatlakozóaljzatához.
• Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy megfelelő dugaszoló aljzathoz. A hálózati adapter üzem-

A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos utasításokra utal a használati útmutatóban,
amelyeket okvetlenül be kell tartani.
A nyílszimbólum mellett további tanácsokat és használati tudnivalókat olvashat.

Biztonsági tudnivalók
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat
tartsa be. Ha nem veszi figyelembe a jelen használati útmutatóban ismertetett biztonsági
tudnivalókat és információkat, az ebből eredő sérülésekért vagy dologi károkért nem
vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a
garancia is.

a) Általános információk
• Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket
is beleértve) vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismerettel nem rendelkezők használják, kivéve,
ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék
használatára.

kijelzője zölden világít.
• Tolja be az akkut a töltőállomásba.
Az adapter csak egy irányban illik bele a kimeneti tápkábelbe. Ne dugja be erőszakkal a
töltőállomásba. .
A töltési eljárás alatt a hálózati adapter ellenőrző lámpája pirosan világít.
Amint az akku teljesen fel van töltve, a LED zölden világít.

Ápolás és tisztítás
• Válassza le a töltőkészüléket az áramellátásról, és hagyja azt lehűlni, tisztítás, karbantartás, tárolás
vagy szállítás előtt.
• Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mivel ezek a készülékházat
károsítják, és a termék funkcióját károsan befolyásolják.

• A termék tisztításához használjon száraz, nem bolyhosodó kendőt.

• Gyerekek a készülékkel nem játszhatnak.
• A tisztítást és a felhasználó által végzett karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve,
ha gondosan felügyelik őket.
• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszernek
tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
• Óvja meg a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős
rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és
oldószerektől.

Eltávolítás
Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagnak tekintendők, és nem valók a
háztartási szemétbe! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően
kell eltávolítani.
Vegye ki előbb a benne lévő akkumulátort, és elkülönítve távolítsa el.
Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
• Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, állítsa le a készüléket, és védje meg a
véletlen használattól. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
-

látható sérülései vannak,

-- már nem működik rendeltetésszerűen
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
-

súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés
következtében is megsérülhet.
• Forduljon szakemberhez, ha bizonytalan a termék működését, biztonságát vagy
csatlakoztatását illetően.
• A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy
szakműhellyel végeztesse.
• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ,
forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

Műszaki adatok:
Bemeneti feszültség............................... 100 – 240 V/AC, 50/60 Hz
Kimeneti feszültség............................. 13,5 V/DC
Kimeneti áram..................................... max. 1500 mA
Névleges teljesítmény......................................... 50 W
Érintésvédelmi osztály............................... II
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