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trūkumu, ja viņiem ir sniegta instrukcija par iekārtas
izmantošanu drošā veidā vai viņi darbojas pārraudzībā
un izprot saistīto bīstamību. Bērni nedrīkst spēlēties ar
ierīci. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotājam veicamo
apkopi bez uzraudzības.
Lai izvairītos no briesmām, bojāts tīkla vads ir jānomaina
ražotājam, ražotāja servisa pārstāvim vai personām ar
līdzīgu kvalifikāciju.

1. Strāvas adapteris
2. Savienotājs
Standarta piegādē nav iekļauti visi
piederumi, kas šeit parādīti vai aprakstīti.
Visus palīgpiederumus ieteicams iegādāties veikalā,
kurā pirkāt ierīci. Plašāku informāciju skatiet uz
piederumu iepakojuma. Arī pārdevēji var sniegt
palīdzību vai padomu.

TEHNISKIE DATI
Lādētāja spriegums

100-240 V~50/60 Hz

jauda ievade

60 W

izvade spriegums

28V

1.5 A

Lādēšanas laiks (apt.)

PAPILDU DROŠĪBAS
NORĀDĪJUMI JŪSU
AKUMULATORA
LĀDĒTĀJAM
1.
2.
3.
4.

WA3226(1.5Ah)

apt. 1.0 stunda

5.

WA3225(2.0Ah)

apt. 1.5 stundas

WA3565(2.9Ah)

apt. 2.0 stundas

6.
7.
8.
9.

WA3225/WA3226/WA3565

7

Šūnu skaits

Ierīces svars

0.6kg

Dubulta izolācija

/II

Lai iegūtu visa veida tehniskos datus, šūnu skaitu un
nominālo uzlādēta akumulatora ietilpību, lūdzu, skatiet
datu plāksnīti akumulatora paketei, ko piegādā WORX.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

IZSTRĀDĀJUMA
DROŠUMS
NORĀDĪJUMI PAR
DARBA DROŠĪBU
UZMANĪBU! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un visus norādījumus. Brīdinājumu
un norādījumu neievērošana var izraisīt elektrības
triecienu, aizdegšanos un/vai nopietnu ievainojumu.
Saglabājiet visus brīdinājumus un
norādījumus turpmākai atsaucei.
Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un vecāki
un personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām
vai garīgām spējām, vai ar pieredzes un zināšanu

16.
17.

18.

Pirms darbināšanas, izlasiet instrukcijas.
Pēc uzlādēšanas atvienojiet akumulatora lādētāju
no strāvas tīkla. Pēc tam noņemiet šasijas
savienotāju un akumulatora savienotāju.
Neuzlādējiet akumulatoru, kam ir sūce.
Neizmantojiet lādētājus citiem nolūkiem nekā tiem,
kam tie ir paredzēti.
Pieslēdziet lādēšanas ierīci tikai maiņstrāvas
tīklam.
Izmantojiet uzlādes aparātu tikai sausās telpās.
Uzlādes ierīci ir jāsargā no mitruma.
Nelietojiet uzlādes ierīci ārpus telpām.
Nesaslēdziet akumulatora vai lādētāja kontaktus
īsslēgumā.
Uzlādējot ievērojiet “+/-“ polaritāti.
Neatveriet ierīci un glabājiet to bērniem nepieejamā
vietā.
Neuzlādējiet citu ražotāju akumulatorus.
Pārbaudiet, vai savienojums starp akumulatora
lādētāju un akumulatoru ir pareizs un to netraucē
svešķermeņi.
Uzturiet akumulatora lādētāja spraugas
neaizsprostotas ar svešķermeņiem un sargājiet no
netīrumu un mitruma iekļūšanas. Glabājiet sausā
vietā, kur temperatūra nenokrīt zem nulles.
Uzlādējot akumulatorus, nodrošiniet labu
vēdināšanu un nestrādājiet degošu materiālu
tuvumā. Uzlādēšanas laikā akumulatori var sakarst.
Nepārlādējiet akumulatorus. Nodrošiniet, lai
akumulatori un lādētāji uzlādes laikā nepaliek bez
uzraudzības.
Neuzlādējiet akumulatorus, kas nav paredzētas
uzlādei, tās var pārkarst un pārsprāgt.
Ilgāku lādētāja mūžu un labāku darbību var panākt,
ja akumulatoru lādē gaisa temperatūrā no 18°C līdz
24°C. Nelādējiet akumulatoru gaisa temperatūrā
zem 4,5 °C vai virs 40,5°C. Tas ir svarīgi, jo var
novērst nopietnus bojājumus akumulatoram.
Uzlādējiet vienīgi WORX piegādātās viena
un tā paša modeļa un WORX ieteikto modeļu
akumulatoru paketes.
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SIMBOLI

UZLĀDES PROCEDŪRA
PIEZĪME. Pirms darbarīka lietošanas rūpīgi
izlasiet grāmatu ar norādījumiem.

Izlasiet rokasgrāmatu.

Uzmanību

KĀ UZLĀDĒT AKUMULATORU
1. Pievienojiet lādētāju atbilstīgai kontaktligzdai.
IZVAIRIETIES NO TĪKLA AUKLAS
NEPAREIZAS EKSPLUATĀCIJAS. Nekad
neizmantojiet tīkla auklu, lai elektroierīci nestu,
vilktu vai izrautu no ligzdas spraudni.
2.

Dubulta izolācija

Drošinātājs

3.
4.

Pozitīvā spaile
5.
Negatīvā spaile
Elektropreču atkritumus nedrīkst izmest
kopā ar mājsaimniecības atkritumiem.
Nododiet nolietotās ierīces speciālajās
savākšanas vietās. Par otrreizējās
pārstrādes savākšanas vietām
konsultējieties ar vietējām iestādēm vai
pārdevēju.

UZMANĪBU: Lai samazinātu ugunsgrēka,
elektrošoka, vai personiskas traumas risku,
nemēģiniet lietot šo lādētāju ar jebkādu citu
izstrādājumu. Līdzīgi, nemēģiniet lādēt ar jebkādu
citu lādētāju.
Nedarbiniet bojātu lādētāju. Nekavējoties nomainiet
bojātus vadus vai lādētāju pilnvarotā WORX
apkopes centrā.
Nelādējiet slapjos apstākļos. Nelādējiet pļāvēju kad
temperatūra ir augstāka par 40 °C (104 °F () vai
zemāka par 5° C (41 °F). Nelādējiet pļāvēju, kad
temperatūra ir augstāka.
Turiet pļāvēju un lādētāju nost no ūdens, karstuma
avotiem, (tādiem kā radiatori, sildītāji, krāsnis...
utt.), liesmām vai ķīmiskām vielām. Esiet uzmanīgs,
nebojājiet lādētāja vadu, turiet vadu attālu no asām
šķautnēm.

LĀDĒŠANAS STACIJAS PIEVIENOŠANA (SK.
ATT. A, B)
1. Pievienojiet zema sprieguma vadu uzlādes stacijai
pie lādētāja. Pievienojot barošanas auklu, salāgojiet
robu uz spraudņa (a) ar izcilni (b) uz transformatora
ligzdas. Savienotājus savienojot, jāpieliek neliela
piepūle, jo tie ir droši pret mitrumu; pievelciet cieši
savienotājus.
2. Pievienojiet lādētāja barošanas vadu pie sienas
kontaktligzdas. Ir ieteicams lietot noplūdstrāvas
aizsargierīci.
IZLĀDĒTA AKUMULATORA UZLĀDE(Sk. att. C)
Kad WORX Landroid® ir jauns vai tas ticis uzglabāts ilgāku
laiku, akumulators nav uzlādēts un to nepieciešams pirms
palaišanas uzlādēt. Uzlādei var būt nepieciešams no 1 līdz
2 stundām.
1) Novietojiet Landroid® uzlādes stacijā. Ievietojiet
pļāvēju cik vien tālu iespējams. (Sk. att. C).
Labs kontakts tiek izveidots, kad gan lādētāja
svītras uz pļāvēja saskaras ar kontaktligzdas
svītrām uz uzlādes stacijas.
2) Atveriet paneļa vāku. Nospiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu un nospiediet pogu Mājas.
3) Aizveriet paneļa vāku. Uzlādes pamatnes sarkanais
indikators iedegsies. Kamēr ekrānā tiek rādīts „
Uzlādē”.
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TEHNISKĀ APKOPE
Pirms jebkuru regulēšanas, remonta vai apkopes darbu
veikšanas izņemiet kontaktu no kontaktligzdas.
Ierīcei nav nepieciešama papildu eļļošana vai apkope.
Nekad netīriet lādētāju ar ūdeni vai ķīmiskiem tīrīšanas
līdzekļiem. Tīriet ierīci ar sausu lupatiņu. Vienmēr
glabājiet lādētāju sausā vietā.

VIDES AIZSARDZĪBA
Elektropreču atkritumus nedrīkst izmest kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet nolietotās
ierīces speciālajās savākšanas vietās. Par
otrreizējās pārstrādes savākšanas vietām konsultējieties
ar vietējām iestādēm vai pārdevēju.
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Atbilst šādām direktīvām:
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Atbilst šādiem normatīviem:
EN 60335-1,
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